
 Názov materiálu:    Návrh zmeny rozpočtu k 24. 06. 2019  

Predkladateľ:    Ing. Adriana Urbanová, prednostka MsÚ 

Dátum spracovania:  10. 06. 2019 

Určenie pre orgán mesta:  Mestské zastupiteľstvo; finančná komisia, hlavný kontrolór 

 

Dôvodová správa:  

Potreba úpravy rozpočtu mesta. 

 

Informačný základ – hlavný obsah materiálu: 

 

Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu: 

 

Bežné príjmy 

 

19. Vlastné príjmy ŠJ (ZŠ)                  +1 630,- Eur 

Navýšenie vlastných príjmov (réžie) školskej jedálne základnej školy vzhľadom na prijatie 

predkladaného Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Leopoldov č. 134/2019 o určení 

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je mesto Leopoldov.  

 

22. Vlastné príjmy MŠ                 +1 080,- Eur 

Navýšenie vlastných príjmov (réžie) školskej jedálne materskej školy vzhľadom na prijatie 

predkladaného Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Leopoldov č. 134/2019 o určení 

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je mesto Leopoldov.  

 

28. Príjmy z reklamy                     +150,- Eur 

Navýšenie na základe uzatvorenej Zmluvy o reklame (podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného 

zákonníka) so spoločnosťou MARIUS PEDERSEN, a. s. Spoločnosť MARIUS PEDERSEN, a. s. sa 

predmetnou zmluvou zaviazala poskytnúť mestu jednorazový príspevok v sume 150,- Eur, ktorý sa 

použije na spolufinancovanie nákladov na zabezpečenie kultúrneho podujatia organizovaného 

Mestom Leopoldov „350. Výročie mesta“ za účelom prezentácie spoločnosti osadením loga.  

 

 

1. Dotácia na výkon matrík                  +872,- Eur 

V nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 

Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony, a ktorým boli zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme od 01. 01. 2019 o 10 %, MF SR v súlade s ustanovením § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov povolilo zvýšenie dotácie na úseku matrík na rok 2019 určenú na osobné 

výdavky (mzdy a poistné).  

 

 



6. Dotácia na životné prostredie SOÚ                +63,- Eur 

Podľa žiadosti o úpravu rozpočtu Spoločného obecného úradu, ktorá tvorí prílohu k predkladanému 

materiálu. 

 

 

Kapitálové  príjmy: 

-  

 

Príjmové finančné operácie 

- 

 

 

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu: 

 

Bežné výdavky 

7.3. Kultúrne podujatia 350. výročie založenia mesta (KZ 41)           +150,- Eur 

Navýšenie na základe uzatvorenej Zmluvy o reklame (podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného 

zákonníka) so spoločnosťou MARIUS PEDERSEN, a. s. Spoločnosť MARIUS PEDERSEN, a. s. sa 

predmetnou zmluvou zaviazala poskytnúť mestu jednorazový príspevok v sume 150,- Eur, ktorý sa 

použije na spolufinancovanie nákladov na zabezpečenie kultúrneho podujatia organizovaného 

Mestom Leopoldov „350. Výročie mesta“ za účelom prezentácie spoločnosti osadením loga.  

 

10.1.4. Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ (ZŠ)             +1 630,- Eur 

Navýšenie vlastných príjmov (réžie) školskej jedálne základnej školy vzhľadom na prijatie 

predkladaného Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Leopoldov č. 134/2019 o určení 

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je mesto Leopoldov.  

 

10.2.3. Výdavky škôl z vlastných príjmov              +1 080,- Eur 

Navýšenie vlastných príjmov (réžie) školskej jedálne materskej školy vzhľadom na prijatie 

predkladaného Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Leopoldov č. 134/2019 o určení 

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je mesto Leopoldov.  

 

11.1. Matrika                     +872,- Eur 

V nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 

Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony, a ktorým boli zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme od 01. 01. 2019 o 10 %, MF SR v súlade s ustanovením § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov povolilo zvýšenie dotácie na úseku matrík na rok 2019 určenú na osobné 

výdavky (mzdy a poistné).  

 

 

 



14.4. Životné prostredie                   +63,- Eur 

Podľa žiadosti o úpravu rozpočtu Spoločného obecného úradu, ktorá tvorí prílohu k predkladanému 

materiálu. 

 

 

Kapitálové výdavky 

-  

 

Finančné operácie 

-  

 

Návrh na uznesenie: 

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 8/2019 

 

  ZDROJ 

Rozpočet pred 

rozpočtovým  

opatrením v € 

Zmena v 

€ 

Rozpočet po 

rozpočtovom  

opatrení v € 

Bežné príjmy   3 671 946 3 795 3 675 741 

19. Vlastné príjmy ŠJ (ZŠ)   16 120 1 630 17 750 

22. Vlastné príjmy MŠ   12 800 1 080 13 880 

28. Príjmy z reklamy 41 15 000 150 15 150 

1. Dotácia na výkon matrík 111 5 690 872 6 562 

6. Dotácia na životné prostredie SOU 11H 1 736 63 1 799 

Kapitálové príjmy   121 798 0 121 798 

Príjmové finančné operácie   1 454 007 0 1 454 007 

Príjmy celkom   5 247 751 3 795 5 251 546 

Bežné výdavky   2 931 526 3 795 2 935 321 

7.3. Kultúrne podujatia 350. výročie 

založenia mesta   
41 0 150 150 

10.1.4. Výdavky ŠJ z vlastných príjmov 

ŠJ 
  16 120 1 630 17 750 

10.2.3. Výdavky škôl z vlastných 

príjmov MŠ 
  12 800 1 080 13 880 

11.1. Matrika 111 5 690 872 6 562 

14.4. Životné prostredie SOU 11H 5 652 63 5 715 

Kapitálové výdavky   2 177 790 0 2 177 790 

Výdavkové finančné operácie   134 935 0 134 935 

Výdavky celkom   5 244 251 3 795 5 248 046 

 

Prílohy:  

Žiadosť Spoločného obecného úradu o úpravu rozpočtu 

 

 


