
Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva v Novákoch

Názov materiálu Informácia o schválených rozpočtových opatreniach 
primátorom mesta

Predkladá Ing. Dušan Šimka
Podpis:

Spracovateľ Ing. Zuzana Hajsterová
Podpis:

Dátum rokovania 30.4.2019

Dôvod predloženia Materiál sa predkladá v zmysle Pravidiel rozpočtového hospodárenia 
mesta Nováky

Návrh na uznesenie:
Berie na vedomie :
Informáciu o schválených rozpočtových opatreniach primátorom mesta od 1.1.2019 do 
16.4.2019.
Primátorovi ostalo 12 500,--€.

Dôvodová správa

Informáciu o schválených rozpočtových opatreniach primátorom mesta predkladáme v zmysle 
bodu 4.5.13 Pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Nováky, ktoré boli schválené 
uznesením MsZ č.321/2016 dňa 27.6.2016. V období od 1.1.2019 do 16.4.2019 boli schválené 
primátorom mesta rozpočtové opatrenia č. 1-4/2019 nasledovne:



Príloha č.3-vzor 1

Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky

Rozpočtové opatrenie č. 1/2019

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 zastupiteľstva 
č.321/2016 zo dňa 27.6.2016 vykonávam zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením

Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 
príjmov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) ,c)

nasledovne:

Príjem:
Ekonomická klasifikácia: 292027(mesto), 292012 (ZUŠ ) +124,-- €

Výdavok:
Program /podprogram/ prvok : P8/PP4/prvok č.1 
Funkčná klasifikácia: 09.5.0
Ekonomická klasifikácia: 632001-2 -el.energia + 124,- €

V Novákoch dňa 26.2.2019

Ing. Dušan Šimka
primátor mesta



Príloha č.3-vzor 1

Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky

Rozpočtové opatrenie č. 2/2019

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 zastupiteľstva 
č.321/2016 zo dňa 27.6.2016 vykonávam zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením

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

nasledovne:

Program /podprogram/ prvok : 1/5/prvok č.3 
Funkčná klasifikácia: 06.2.0
Ekonomická klasifikácia: 637005 -1 500,00€

Program /podprogram/ prvok : 1/5/prvok č.1 
Funkčná klasifikácia: 06.2.0
Ekonomická klasifikácia: 637005 +1 500,00€

Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.

V Novákoch dňa 4.3.2019

Ing. Dušan Šimka
primátor mesta



Príloha č.3-vzor 1

Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky

Rozpočtové opatrenie č. 3/2019

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 zastupiteľstva 
č.321/2016 zo dňa 27.6.2016 vykonávam zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením

Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 
príjmov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) ,c)

nasledovne:

Príjem:
Ekonomická klasifikácia: 312012 dotácia na matričnú činnosť +236,-- €

Výdavok:
Program /podprogram/ prvok : P4/PP1
Funkčná klasifikácia: 01.3.3
Ekonomická klasifikácia: 611 + 182,—€

621 + 9,-- €
625 001 +3,-- €
625 002 + 25,--€
625 003 + 1,--€
625 004 + 5,--€
625005 + 2,--€
625 007 + 9,--€

spolu + 236,--€

V Novákoch dňa 18.3.2019

Ing. Dušan Šimka 
primátor mesta



Príloha č.3-vzor 1

Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky

Rozpočtové opatrenie č. 4/2019

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 zastupiteľstva 
č.321/2016 zo dňa 27.6.2016 vykonávam zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením

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

nasledovne:

Program /podprogram/ prvok : 2/5 
Funkčná klasifikácia: 08.3.0
Ekonomická klasifikácia: 633 013 -1 000,00€

Program /podprogram/ prvok : 2/5 
Funkčná klasifikácia: 08.3.0
Ekonomická klasifikácia: 633 004 +1 000,00€

Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.

V Novákoch dňa 20.3.2019

Ing. Dušan Šimka
primátor mesta



Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva v Novákoch

Názov materiálu Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 -  č. 9/2019

Predkladá Ing. Dušan Šimka
Podpis:

Spracovateľ Ing. Zuzana Hajsterová
Podpis:

Dátum rokovania 30.4.2019

Dôvod predloženia Materiál sa predkladá v zmysle Pravidiel rozpočtového 
hospodárenia mesta Nováky

Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 
Návrh na uznesenie:

Berie na vedomie :
Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.5/2019 na rok 2019 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.5/2019 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: 5/5
Funkčná klasifikácia: 0320
Ekonomická klasifikácia:_________637 027__________ - 493,00 €
Spolu - 493,00 €



Program /podprogram/ prvok: 5/5
Funkčná klasifikácia: 0320
Ekonomická klasifikácia: 632 001 + 354,00 €

Program /podprogram/ prvok: 5/5
Funkčná klasifikácia: 0320
Ekonomická klasifikácia: 634 003 + 139,00 €
Spolu + 493,00 €

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: 
Funkčná klasifikácia: 
Ekonomická klasifikácia:

5/5 
0320 
637 027 - 493,00 €

Spolu - 493,00 €

Program /podprogram/ prvok: 5/5
Funkčná klasifikácia: 0320
Ekonomická klasifikácia: 632 001 + 354,00 €

Program /podprogram/ prvok: 5/5
Funkčná klasifikácia: 0320
Ekonomická klasifikácia: 634 003 + 139,00 €
Spolu + 493,00 €

Informácia o zdroji krytia: vlastné

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:
Presuny finančný prostriedkov sú z dôvodov:
Finančné prostriedky sa presúvajú v rámci Programu 5/5 „PO“ z podpoložky „dohody“ do 
podpoložiek „energie“ (fakturácia raz ročne na základe skutočnej spotreby -  vyúčtovanie za 
rok 2018) a „poistenie“(poistenie PO vozidla je raz ročne, ale rok 2019 sa zaplatil až v januári



2019 a rok 2020 sa bude musieť zaplatiť v decembri 2019, nakoľko poistka je od januára do 
decembra, čiže tento rok sa musia zaplatiť dva roky, aby sa nabehlo na zabehnutý systém).

Vypracoval: Ing. Lenka Mullerová
Podpis: ......................................
Dátum: 28. 03. 2019

Schválil: Ing. Ingrid Kmeťová
Podpis: ...................................
Dátum: 28. 03. 2019



Berie na vedomie :
Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.6/2019 na rok 2019 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.6/2019 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:

Rozpočtové opatrenie č. 6/2019
Návrh na uznesenie:

Program /podprogram/ prvok: 3/2
Funkčná klasifikácia: 0111
Ekonomická klasifikácia:_________633 006/1______ - 300,00 €
Spolu - 300,00 €

Program /podprogram/ prvok: 2/3
Funkčná klasifikácia: 0111
Ekonomická klasifikácia:_________637 004________+ 300,00 €
Spolu + 300,00 €

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: 
Funkčná klasifikácia: 
Ekonomická klasifikácia: 
Spolu

3/2
0111
633 006/1_______- 300,00 €

- 300,00 €

Program /podprogram/ prvok: 
Funkčná klasifikácia:

2/3
0111



Ekonomická klasifikácia: 
Spolu

637 004 + 300,00 € 
+ 300,00 €

Informácia o zdroji krytia: vlastné 
Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:
Presuny finančný prostriedkov sú z dôvodov:
Finančné prostriedky sa presúvajú z Programu 3/2 „Budova MsU“ z podpoložky „všeobecný 
materiál“ do programu 2/3 „Rozhlas“ do podpoložky „všeobecné služby“, na upgrade softéru 
rozhlasu, aby sa dali správy sťahovať aj na stránku mesta.

Vypracoval: Ing. Ingrid Kmeťová
Podpis: ......................................
Dátum: 28. 03. 2019

Schválil: Ing. Ingrid Kmeťová
Podpis: ...................................
Dátum: 28. 03. 2019



Berie na vedomie :
Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.7/2019 v súlade s ustanovením § 14 ods.2 písm.b) , c) 
Zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení.

Schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie č.7/2019 nasledovne:
Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) , c) Zákona 583/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
nasledovne:

Príjem
Bežné príjmy: Vratky
Ekonomická klasifikácia:_________292 017_______+ 2216,00 €
Spolu + 2216,00 €

Rozpočtové opatrenie č. 7/2019
Návrh na uznesenie:

Výdavok
Program /podprogram/ prvok: 13/2
Funkčná klasifikácia: 0620
Ekonomická klasifikácia:________ 632 001_______ + 2216,00 €
Spolu + 2216,00 €

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 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

Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 
príjmov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c)

nasledovne:
Bežné príjmy: Vratky
Ekonomická klasifikácia: 292 017 + 2216,00 €
Spolu + 2216,00 €

Program /podprogram/ prvok: 13/2



Funkčná klasifikácia: 
Ekonomická klasifikácia: 
Spolu

0620 
632 001 + 2216,00 € 

+ 2216,00 €

Informácia o zdroji krytia: vlastné 
Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:
Presuny finančný prostriedkov sú z dôvodov:
Preplatky na spotrebe elektrickej energie v prečerpávacích staniciach odpadových vôd, na 
verejnom osvetlení, v NP, ktoré sa účtujú do bežných príjmov „vratky“, žiadame presunúť do 
bežných výdavkoch do Programu „Správa bytov a nebytových priestorov“ do podpoložky 
„energie“.

Vypracoval: Ing. Ingrid Kmeťová
Podpis: ......................................
Dátum: 28. 03. 2019

Schválil: Ing. Ingrid Kmeťová
Podpis: .......................................
Dátum: 28. 03. 2019



Berie na vedomie :
Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.8/2019 na rok 2019 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.8/2019 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:

Rozpočtové opatrenie č. 8/2019
Návrh na uznesenie:

Program /podprogram/ prvok: 5/1 
Funkčná klasifikácia: 03.1.0 
Ekonomická klasifikácia:
611 - 3 400,00 €

Program /podprogram/ prvok: 5/1 
Funkčná klasifikácia: 03.1.0 
Ekonomická klasifikácia:
642012 + 2 550,00 €
642 013 + 850,00 €

spolu + 3 400,00 €

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: 5/1 
Funkčná klasifikácia: 03.1.0 
Ekonomická klasifikácia:
611 - 3 400,00 €



Program /podprogram/ prvok: 5/1 
Funkčná klasifikácia: 03.1.0 
Ekonomická klasifikácia:
642012 + 2 550,00 €
642 013 + 850,00 €

spolu + 3 400,00 €

Informácia o zdroji krytia: úspora mzdových nákladov po zrušení chránenej dielne 
Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:
Odstupné a odchodné zamestnancov chránenej dielne

Vypracoval, meno, priezvisko: Ing. Pavel Šimko
Podpis: ......................................
Dátum: 26. 3. 2019

Schválil, meno, priezvisko: Ing. Ján Krajčí
Podpis: .......................................
Dátum: 26. 3. 2019



Berie na vedomie :
Požiadavku na rozpočtové opatrenie č.9/2019 na rok 2019 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.9/2019 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 : 08/4 /1 
Funkčná klasifikácia: 09.5.0 
Ekonomická klasifikácia:
634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - 400,00€

Program /podprogram/ prvok : 08/4 /1 
Funkčná klasifikácia: 09.5.0
637027 Odmeny zamestnancov mimiprac.pomeru + 400,00€

Rozpočtové opatrenie č. 9/2019
Návrh na uznesenie:

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 : 08/4 /1 
Funkčná klasifikácia: 0950 
Ekonomická klasifikácia:
634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - 400€

Spolu - 400€

Program /podprogram/ prvok : 08/4 /1



Funkčná klasifikácia: 0950
637027 Odmeny zamestnancov mimiprac.pomeru 400€

400€Spolu:
ROZDIEL: 0€

Informácia o zdroji krytia : kód zdroja: 41 -  zriaďovateľ 

Zdôvodnenie požiadavky na rozpočtové opatrenie:
Presun v rámci schváleného rozpočtu medzi položkami podľa aktuálnej potreby.

Vypracoval: Soňa Pometlová
Podpis: ......................................
Dátum: 04.04.2019

Schválil: Zdenka Duchoňová 
riaditeľka

Podpis: .................................
Dátum: 04.04.2019


