
 

 

 

 

 

Materiál na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva v Novákoch 

 
 

 

Názov materiálu 

 

 

 

Rozpočtové opatrenie č.31/2018 

 

Predkladá 

 

 

RNDr. Daniel Daniš 

 

Podpis: 

 

Spracovateľ 

 

 

 Ing. Zuzana Hajsterová 

Podpis: 

 

Dátum rokovania 

 

 

4.4.2018 

 

Dôvod predloženia 

 

 

Materiál sa predkladá v zmysle Pravidiel rozpočtového 

hospodárenia mesta Nováky 

 

 

Návrh na uznesenie:  

 

Berie na vedomie :  

Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.31/2018 na rok 2018 v súlade s ustanovením § 14 ods.2 

písm. a) Zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení a zmenou rozpočtovej klasifikácie 

 

Schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č.31/2018 nasledovne: 

Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a),  Zákona 583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

nasledovne:  

 

Program /podprogram/ prvok : 6/2                                                

Funkčná klasifikácia: 05.2.0 

Ekonomická klasifikácia: 632001 - 295,-- € 

 

Program /podprogram/ prvok : 11/7/1                                                



Funkčná klasifikácia: 06.4.0 

Ekonomická klasifikácia: 632001 - 29 230,-- € 

Spolu                                                                            - 29 525,-- € 

 

 

 

Program /podprogram/ prvok : 7/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 05.1.0   

Ekonomická klasifikácia: 634002              + 1 500,-- € 

 

Program /podprogram/ prvok : 11/3                                                 

Funkčná klasifikácia: 06.2.0   

Ekonomická klasifikácia: 632001              + 165,-- € 

 

Program /podprogram/ prvok : 11/3                                                 

Funkčná klasifikácia: 06.2.0   

Ekonomická klasifikácia: 633006              + 1 500,-- € 

 

Program /podprogram/ prvok : 11/5                                                 

Funkčná klasifikácia: 05.4.0  

Ekonomická klasifikácia: 635006              + 16 860,-- € 

 

Program /podprogram/ prvok : 11/7/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 06.4.0  

Ekonomická klasifikácia: 635006              + 6 500,-- € 

 

Program /podprogram/ prvok : 11/7/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 06.4.0  

Ekonomická klasifikácia: 637005              + 3 000,-- € 

Spolu                                                                           + 29 525,-- € 

 

     

Dôvodová správa 

 

Požiadavku na rozpočtové opatrenie predkladáme v zmysle bodu 4.5.8 Pravidiel rozpočtového 

hospodárenia mesta Nováky, ktoré boli schválené uznesením MsZ č.321/2016 dňa 27.6.2016 a 

na základe zmien rozpočtovej klasifikácie nasledovne: 
 

Požiadavka na rozpočtové opatrenie   

 
V súlade s ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade s Pravidlami 

rozpočtového hospodárenia mesta Nováky, schválenými  uznesením mestského  č. 321/2016             

zo dňa 27.6.2016 žiadam o zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

 

Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a)  

 

nasledovne:  

Program /podprogram/ prvok : 6/2                                                

Funkčná klasifikácia: 0520 



Ekonomická klasifikácia: 632001 - 295 € 

 

Program /podprogram/ prvok : 11/7/1                                                

Funkčná klasifikácia: 0640 

Ekonomická klasifikácia: 632001 - 29230 € 

Spolu                                                                                - 29525 € 

 

 

 

Program /podprogram/ prvok : 7/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 0510   

Ekonomická klasifikácia: 634002              + 1500 € 

 

Program /podprogram/ prvok : 11/3                                                 

Funkčná klasifikácia: 0620   

Ekonomická klasifikácia: 632001              + 165 € 

 

Program /podprogram/ prvok : 11/3                                                 

Funkčná klasifikácia: 0620   

Ekonomická klasifikácia: 633006              + 1500 € 

 

Program /podprogram/ prvok : 11/5                                                 

Funkčná klasifikácia: 0540  

Ekonomická klasifikácia: 635006              + 16860 € 

 

Program /podprogram/ prvok : 11/7/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 0640  

Ekonomická klasifikácia: 635006              + 6500 € 

 

Program /podprogram/ prvok : 11/7/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 0640  

Ekonomická klasifikácia: 637005              + 3000 € 

Spolu                                                                               + 29525 € 

 

Informácia o zdroji krytia: vlastné 

 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie: 

Presun rozpočtových prostriedkov zo spotreby elektrickej energie na prečerpávacích staniciach 

odpadových vôd a verejného osvetlenia do nákladov na elektrickú energiu pre domy smútku, 

údržbu zametacieho vozidla, údržbu verejného osvetlenia, údržbu verejnej zelene, revízie 

verejného osvetlenia a na nákup materiálu pre cintoríny (urnové prefabrikáty a pod.) z dôvodu 

nedostatku schválených fin. prostriedkov na uvedených položkách rozpočtu.   

 

 

Vypracoval: Anton Horný   

Podpis:  ....................................... 

Dátum: 27.03.2018 

 

Schválil: Ing. Ingrid Kmeťová 

Podpis: ........................................ 



Dátum: 27.03.2018                                                                                   


