
 

Názov materiálu:  Návrh zmeny rozpočtu k 27.02.2023 

Predkladateľ:  Ing. Lenka Martinkovičová, Ing. Zuzana Hečková 

Dátum spracovania: 14.02.2023 

Určenie pre orgán mesta: Mestské zastupiteľstvo 

Východisko - zdôvodnenie potreby materiálu: Potreba úpravy rozpočtu mesta 2023 

 

 

Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu: 

Bežné príjmy – Transfery, granty a príspevky 

2. Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ (KZ 111)                     - 51 722 € 

V schválenom rozpočte mesta na rok 2023 je na Prenesené kompetencie ZŠ plánovaná suma 898 513€. 

Regionálny úrad školskej správy na základe listu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

č.2023/5422:1-A2310 zo dňa 6.2.2023 určil rozpis normatívnych fin. prostriedkov na rok 2023 (verzia V1) 

pre ZŠ Leopoldov vo výške 846 791€.  Preto je potrebné zníženie o 51 722€. 

Podľa §3 ods. 4 a §4 ods. 7 zákona č. 597/2003 v znení neskorších predpisov a na základe nariadenia vlády 

č. 630/2008 sa rozdeľujú normatívne finančné prostriedky na podprogram 0781F - „Poskytovanie výchovy 

a vzdelávania v materských, základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky“ .  

https://www.minedu.sk/normativy-a-normativne-prispevky-na-rok-2023/ 

 

26. Dotácia na vojnové hroby    (KZ 111)                   + 1 € 

Schválený rozpočet 2023 na dotáciu na vojnové hroby je 40€. Dotácia na rok 2023 je 40,23€.  

Je potrebné navýšenie o 1€. 

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov poskytuje 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky obciam príspevok na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby 

na kalendárny rok na každý vojnový hrob v sume päťnásobku minimálnej hodinovej mzdy ustanovenej 

nariadením vlády SR. 

https://www.minv.sk/?prispevky-na-vojnove-hroby 

 

27. Dotácia na prenesené kompetencie MŠ (KZ 111)                + 641 € 

Schválený rozpočet 2023 na prenesené kompetencie MŠ – Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí 

materských škôl je 23 521€. Rozpis príspevku na výchovu a vzdelávanie detí MŠ na rok 2023 V1 pre 

Materskú školu Leopoldov je 24 162€. Je potrebné navýšenie o 641 €. 

Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl a registrovaných zariadení poskytuje Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa §6b a §9l zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Tieto finančné prostriedky sú účelovo 

určené pre materskú školu zriaďovateľa na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, 

pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje 

pomoc v hmotnej núdzi a zákonný zástupca dieťaťa túto skutočnosť preukáže riaditeľovi MŠ. 

https://www.minedu.sk/prispevok-na-vychovu-a-vzdelavanie-pre-ms-a-rz/ 

 

 



 

Finančné operácie - príjmy: 

5. Nevyčerpaný potravinový účet MŠ   (KZ 72f)                             + 6 943 € 

Prijaté prostriedky od stravníkov Školskej jedálne MŠ v 12/2022, ktoré sú určené na čerpanie v roku 2023. 

VZN č. 154/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Školách a školských zariadeniach, 

ktorých zriaďovateľom je mesto Leopoldov (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských 

zariadeniach). Podľa článku 4, bod 9) sa príspevok na stravu uhrádza najneskôr do 15. dňa mesiaca 

predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje. 

https://www.leopoldov.sk/files/documents/vzn/2022/vzn%20154%202022.pdf 

 

 

 

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu: 

Bežné výdavky: 

 

7.3.  Kultúrne podujatia (vence)   (KZ 111)                   + 1 € 

Úprava výdavkov v súvislosti s úpravou príjmov (26. Dotácia na vojnové hroby). 

 

10.1.1. Prenesené kompetencie ZŠ      (KZ 111)                     - 51 722 € 

Úprava výdavkov v súvislosti s úpravou príjmov (2. Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ). 

 

10.2.1. Prenesené kompetencie MŠ      (KZ 111)                         + 641 € 

Úprava výdavkov v súvislosti s úpravou príjmov (27. Dotácia na prenesené kompetencie MŠ). 

 

10.2.4. Výdavky školskej jedálne z vlastných príjmov  (KZ 72f)                    + 6 943 € 

Úprava výdavkov v súvislosti s úpravou príjmov (5. Nevyčerpaný potravinový účet MŠ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


