
Názov materiálu:  Návrh zmeny rozpočtu k 27. 03. 2017 

Predkladateľ:  Ing. Zuzana Pelzlová 

Dátum spracovania: 13. 03. 2017 

Určenie pre orgán mesta: Mestské zastupiteľstvo; komisie MZ, hlavný kontrolór 

Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

Potreba úpravy rozpočtu mesta. 

 

Informačný základ – hlavný obsah materiálu: 

Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu: 

Daňové príjmy 

1. Výnos dane z príjmov územnej samosprávy                           + 7 900 eur 

 

 

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu: 

 

Kapitálové výdavky 

5.16: Nákup pozemkov                                                                                                       +7 900 eur 

Odkúpenie pozemkov pod miestnou komunikáciou Kukučínova ul., ktorú mesto plánuje 

rekonštruovať, pozemkov pod nový chodník na Kukučínovej ul., ktorý mesto plánuje vybudovať 

v smere od Hollého ul. po železničné priecestie a pozemku pod cestou na Gojdičovej ulici, ktorý je 

potrebný na vydanie stavebného povolenia pre stavbu vodovodu a kanalizácie medzi Moyzesovou 

ulicou  a Gojdičovou ulicou. 

 

 

Presun peňažných prostriedkov v podprograme 8.2. Údržba bytov, prvok 8.2.1. Fond opráv 

Gojdičova  
Presun z položky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 637 004 – Všeobecné služby 

vo výške 4000,- eur na položku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 635 006 – 

Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí. 

 

Presun peňažných prostriedkov v podprograme 5.3. Správa majetku, prvok 5.3.1. Nákup 

drobného majetku a softvéru 
Presun z položky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 633 002 – výpočtová technika 

vo výške 700,- eur na položku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 636  002 – 

nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia. 

 

 

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame schváliť úpravu rozpočtu. 

 



Návrh na uznesenie: 

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2017. 

 

  ZDROJ 

Rozpočet pred  
rozpočtovým 
opatrením v € 

Zmena v  
€ 

Rozpočet po 
rozpočtovom 
opatrení v € 

Bežné príjmy  2 995 868 7 900 3 003 768 

1. Výnos dane z príjmov uzem. samosprávy  1 119 680 +7 900 1 127 580 

Príjmy celkom  3 900 822 7 900 3 908 722 

Kapitálové výdavky  1 349 922 7 900 1 357 822 

5.16. Nákup pozemkov 41 0 + 7 900 7 900 

Výdavky celkom   3 900 822 7 900 3 908 722 

 


