
Názov materiálu:  Návrh zmeny rozpočtu k 07. 09. 2015   

Predkladateľ:  Ing. Adriana Urbanová 

Dátum spracovania: 14. 08. 2015 

Určenie pre orgán mesta: Mestské zastupiteľstvo; 

 

Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

Potreba úpravy rozpočtu mesta. 

 

Informačný základ – hlavný obsah materiálu: 

Bežné príjmy: 

35. Geologický prieskum         + 230 eur 

Podľa rozhodnutia o určení prieskumného územia č. 3956/2014-7.3 zo dňa 25. 02. 2014. 

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej správy ako príslušný orgán štátnej 

správy pre geologický výskum a geologický prieskum podľa § 22, § 23 a § 36 ods. 1 písm. h) 

zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní určilo územie Trnava na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu 

vyhradených nerastov: horľavý zemný plyn v etape vyhľadávacieho ložiskového geologického 

prieskumu pre NAFTA, a.s. Bratislava. Prieskumné územie má rozlohu 791,30 km
2
 a bolo určené 

na 4 roky. 

 

36. Dotácia na výkon matrík        + 119 eur 

V nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 393/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice 

platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s účinnosťou od 1. 1. 2015 o 

1,5 % a od 1. 7. 2015 o 1%, Ministerstvo vnútra SR poskytlo finančné prostriedky na úhradu 

nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík na rok 2015. 

 

37. Dotácia na prenesené kompetencie – ZŠ     + 30 000 eur 

Okresný úrad Trnava, odbor školstva na základe listu MŠVVaŠ SRa v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 

597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p. v rámci 

dohodovacieho konania poskytol finančné prostriedky vo výške 30 000 eur. Tieto finančné 

prostriedky sú v súlade s § 8c zákona 597/2003 Z. z. v z.n.p. určené na dofinancovanie najmä 

osobných nákladov škôl. 

 

 

 

Bežné výdavky: 

 

3.1.2. Prevádzka, údržba a oprava verejného osvetlenia    + 1 500 eur 

V zmysle Zmluvy o zabezpečení verejného osvetlenia – dodatok č. 4 (zo dňa 28. 11. 2014) Mesta 

Leopoldov so spoločnosťou FIN.M.O.S. a.s. a v zmysle Inventarizácie verejného osvetlenia, kde 

počet svetelných bodov predstavuje 468 ks, čo je viac oproti predošlej inventarizácii o 17 ks 



(osvetlenie v Novopolde). Finančne tento rozdiel predstavuje cca. 500 eur. Zvyšných 1000 eur 

navrhujeme pridať na daný prvok z dôvodu každoročnej potreby montáže, demontáže a opravy 

(výmena žiaroviek atď.) vianočného osvetlenia v meste Leopoldov. Suma bola stanovená 

empiricky.  

 

10.1.1. ZŠ –  prenesené kompetencie      + 30 000 eur 

Okresný úrad Trnava, odbor školstva na základe listu MŠVVaŠ SRa v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 

597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p. v rámci 

dohodovacieho konania poskytol finančné prostriedky vo výške 30 000 eur. Tieto finančné 

prostriedky sú v súlade s § 8c zákona 597/2003 Z. z. v z.n.p. určené na dofinancovanie najmä 

osobných nákladov škôl. 

 

11.1. Matrika           + 119 eur 

V nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 393/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice 

platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s účinnosťou od 1. 1. 2015 o 

1,5 % a od 1. 7. 2015 o 1%, Ministerstvo vnútra SR poskytlo finančné prostriedky na úhradu 

nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík na rok 2015. 

 

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame schváliť rozpočtové opatrenie č. 18/2015. 

 

Návrhy na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 18/2015. 

 

 

 


