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                  MMEESSTTOO  LLEEOOPPOOLLDD OOVV  

              Mestský úrad  Leopold ov, Hlohovská  cesta 104/ 2,  PSČ 920 41 
 

 

 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE MESTA LEOPOLDOV č. 8/2014 
 

 

Rozpočtové opatrenie bolo vykonané primátorom mesta dňa 18. 08. 2014 v zmysle Pravidiel 
rozpočtového hospodárenia Mesta Leopoldov.   
 
Navýšenie príjmovej položky č. 38. Dotácia chránená dielňa o 3 000 eur. 
Navýšenie výdavkovej položky –  6.1.3. Chránená dielňa o 3 000 eur. 
 
Navýšenie príjmovej položky č. 23. Príjmy z výťažku lotérií o 3 000 eur s cieľom prispôsobiť hodnotu 
položky jej skutočnému plneniu. 
 
Vznik novej príjmovej položky č. 51. Dotácia ÚPSVaR §52 vo výške 800 eur, ktorá súvisí s úhradou 
časti nákladov viažucich sa na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre 
obec. 
Navýšenie výdavkovej položky 5.3.3. Nákup materiálu a služieb o 800 eur. 
 
Vznik novej príjmovej položky č. 52. ZŠ grant Coop Jednota vo výške 1 500 eur. 
Vznik novej výdavkovej položky č. 10.1.12. ZŠ Grant Coop Jednota vo výške 1 500 eur. 
 
Vznik novej príjmovej položky kapitálového rozpočtu č. 2. Dotácia MV SR na rozšírenie kamerového 
systému vo výške 29.000 eur. 
Vznik novej výdavkovej položky 2.2.4. Rozšírenie kamerového systému vo výške 34.800 eur. 
 
Navýšenie výdavkov podprogramu 5.8. Posudky expertízy a revízne správy o 3 000 eur, z dôvodu 
potreby vykonania revízií plynových zariadení vo vlastníctve Mesta Leopoldov. 
 
Navýšenie výdavkovej položky 8.2.1. Fond opráv Gojdičova o 1 000 eur a zníženie výdavkovej položky 
8.2.2. Fond opráv Rázusova o 1 000 eur, z dôvodu prerozdelenia peňažných prostriedkov 
nevyhnutných na opravu bytových domov podľa skutočnej potreby. 
 
Presun peňažných prostriedkov z kapitálových výdavkov položky 12.2.1. Murgašova ulica do bežných 
výdavkov vo výške 770 eur – stavebný dozor (dohoda o vykonaní práce). 
Presun peňažných prostriedkov z kapitálových výdavkov položky 12.2.2. Štúrova ulica do bežných 
výdavkov vo výške 590 eur – stavebný dozor (dohoda o vykonaní práce). 
Presun peňažných prostriedkov z kapitálových výdavkov položky 12.2.4. Nová MK medzi Štúrovou a 
Gojdičovou ulicou do bežných výdavkov vo výške 350 eur – stavebný dozor (dohoda o vykonaní 
práce). 
Presun peňažných prostriedkov z kapitálových výdavkov položky 12.2.8. Rekonštrukcia Nám. sv. 
Ignáca časť C do bežných výdavkov vo výške 350 eur – stavebný dozor (dohoda o vykonaní práce). 
 
 
 
 

 

  



tel.fax.                                  VÚB Leopoldov        IČO                       e-mail:mestoleopoldov@mail.t-com.sk 

033/734 22 07                       27223-212/0200          312 703                 www.leopoldov.sk 

033/734 23 88 

 

 

 
 

Rozpočet po 
rozpočtovom 
opatrení v € 

Bežné príjmy 2 350 727,- 

Kapitálové príjmy 30 727,- 

Finančné operácie príjmové  141 572,- 

Príjmy spolu 2 523 026 

  

 
 

Rozpočet po 
rozpočtovom 
opatrení v € 

Bežné výdavky 1 944 630,- 

Kapitálové výdavky 474 587,- 

Finančné operácie výdavkové 102 551,- 

Výdavky spolu 2 521 768 

 

 

V Leopoldove, dňa  18. 08. 2014 

 

 

         ................................... 

                                                                                                                                                JUDr. Milan Gavorník 
                primátor mesta
             


