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Materiál   

pre IX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 31.10.2019 

___________________________________________________________________________ 

 

  

Názov materiálu:     Rozpočtové opatrenie m. p. o Technické služby Stará 

Turá na rok 2019  

  
 

 

 

Materiál obsahuje:  

1) Dôvodová správa 

2) Stanovisko 

3) Návrh uznesenia 

4) Prílohy:   

a) Rozpočtové opatrenie  m.p.o.Technické služby Stará Turá 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Spracoval:  Jana Schwartzová, ekonómka   .............................................. 

 

Schválil:     Ing.Jana Vráblová, riaditeľka   .............................................. 

 

Predkladá:  Ing.Jana Vráblová, riaditeľka   .............................................. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1) Dôvodová správa 
 

I. Všeobecná časť 

 

Technické služby Stará Turá m.p.o. v súlade s ustanovením §14 ods.2 zákona 

č.583/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh rozpočtových opatrení 

schváleného programového rozpočtu TSST na rok 2019. 
 

 

II. Osobitná časť 

 

Vychádzajúc z reálnych výdavkov za obdobie 1-9/2019 a predpokladu príjmov 

a výdavkov na obdobie 10-12/2019 navrhujeme tieto zmeny: 

 

1. Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v jednotlivých programoch na položke 

mzdy dochádza k zníženiu výdavkov a súčasne na položke PHM v jednotlivých 

programoch dochádza k navýšeniu výdavkov (navýšenie ceny za PHM).  

2. Zároveň na programe 5.4. dochádza k presunu medzi bežnými a kapitálovými 

výdavkami. Ide o rekonštrukčné práce na ver.osvetlení na aleji na Dubníku a tiež aj vo 

vnútrobloku na ul.Hurbanovej. konsolidácie účtovných celkov (MsÚ a TSST) nie je 

možné leasing (nákup vozidla na zimnú a letnú údržbu) účtovať na kapitálových 

výdavkoch. 

3. Nižšie je uvedená podrobná tabuľka znížených a zvýšených výdavkov na jednotlivé 

prvky v rozpočte. 

   

2) Stanovisko komisie ( komisií) 

 
Komisia pre ekonomiku,  majetok mesta a podnikanie odporúča  MsZ v Starej Turej 

schváliť Rozpočtové opatrenia   m. p. o Technické služby Stará Turá .  

 

 

3) Návrh uznesenia: 
                                                

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 31.10.2019 

Rozpočtové opatrenie m. p. o Technické služby Stará Turá na rok 2019 

 

a tento 

  
 

 

s c h v a ľ u j e  

   

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mesto Stará Turá 
Mestský úrad, Ul. SNP 1/2, 916 01 Stará Turá 

 

ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE  č.:  

Predkladateľ:  Vráblová 

Dátum: 10.10.2019 

V súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám primátorovi mesta  návrh na rozpočtové opatrenie 

- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci jednotlivých podprogramov schváleného rozpočtu, 

s celkovým znížením bežnej dotácie o 27 460 € a navýšením kapitálovej dotácie o 8 460 €, a to: 

1. Program 3.5.  

Zníženie položky ekonomická klasifikácia: 611; Typ**: B  o 5 800 € 

Navýšenie položky ekonomická klasifikácia: 634 001 Typ**: B  o 700 € 

Celkové zníženie programu o 5 100 € 
 

2. Program 5.4.  

Zníženie položky ekonomická klasifikácia: 611; Typ**: B  o 1 600 € 

Navýšenie položky ekonomická klasifikácia: 634 001 Typ**: B  o 400 € 

Zníženie položky ekonomická klasifikácia: 633006 Typ**: B  o 8 460 € 

Zvýšenie položky ekonomická klasifikácia: 717 002 Typ**: K o 8 460 € 

Celkové zníženie bežných výdavkov o 9 660 € 

Celkové zvýšenie kapitálových výdavkov o 8 460 € 
 

3. Program 6.1.  

Zníženie položky ekonomická klasifikácia: 611; Typ**: B  o 9 000 € 

Navýšenie položky ekonomická klasifikácia: 634 001 Typ**: B  o 8 400 € 

Celkové zníženie programu o 600 € 
 

4. Program 7.1.  

Zníženie položky ekonomická klasifikácia: 611; Typ**: B  o 8 300 € 

Navýšenie položky ekonomická klasifikácia: 634 001 Typ**: B  o 3 900 € 

Celkové zníženie programu o 4 400 € 
 

5. Program 12.1.  

Zníženie položky ekonomická klasifikácia: 611; Typ**: B  o 5 100 € 

Navýšenie položky ekonomická klasifikácia: 634 001 Typ**: B  o 2 500 € 

Celkové zníženie programu o 2 600 € 
 

6. Program 15.1.  

Zníženie položky ekonomická klasifikácia: 611; Typ**: B  o 5 200 € 

Navýšenie položky ekonomická klasifikácia: 634 001 Typ**: B  o 100 € 

Celkové zníženie programu o 5 100 € 

 

 

 



     Dôvodová správa: 
1. Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v jednotlivých programoch na položke mzdy 

dochádza k zníženiu výdavkov a súčasne na položke PHM v jednotlivých programoch 

dochádza k navýšeniu výdavkov (navýšenie ceny za PHM).  

2. Źároveň na programe 5.4. dochádza k presunu medzi bežnými a kapitálovými výdavkami. Ide 

o rekonštrukčné práce na ver.osvetlení na aleji na Dubníku a tiež aj vo vnútrobloku na 

ul.Hurbanovej. konsolidácie účtovných celkov (MsÚ a TSST) nie je možné leasing (nákup 

vozidla na zimnú a letnú údržbu) účtovať na kapitálových výdavkoch. 

3. Nižšie je uvedená podrobná tabulka znížených a zvýšených výdavkov na jednotlivé prvky 

v rozpočte. 

 

Prg. PHM Mzdy Mat. Kap.výd. Spolu 

bežné 

výd. 

Spolu 

kap.výd. 

3.5.1. 700  -5800   -5100  

5.4.1. 400 -1600 -8460 8460 -9660 8460 

6.1.1 4600 -4500   100  

6.1.2. 2800 -3400   -600  

6.1.3. 1000 -1000   0  

6.1.4.  -100   -100  

Spolu 

6.1. 

8400 -9000   -600  

7.1.1. 2200 -6000   -3800  

7.1.2. 1700 -2300   -600  

Spolu 

7.1. 

3900 -8300   -4400  

12.1.1. 2100 -3600   -1500  

12.1.2. 100 -200   -100  

12.1.5.  -500   -500  

12.1.6. 300 -800   -500  

Spolu 

12.1 

2500 -5100   -2600  

15.1.1. 100 -5000   -4900  

15.1.7.  -200   -200  

Spolu 

15.1. 

100 -5200   -5100  

SPOLU 

TSST 

16000 -35000 -8460 8460 -27460 8460 



 

4.  Základnú finančnú kontrolu v zmysle § 7 Zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole 

a audite vykonali:  

* nehodiace sa prečiarknite  

 

 

Zodpovedný zamestnanec Ing.Vráblová, ..............................................................................................  

Finančnú operáciu alebo jej časť   je* / nie je*  možné vykonať, alebo v nej pokračovať 

Podpis zodpovedného zamestnanca:.......................................................... dátum:10.10.2019................ 

 

Vedúci zamestnanec Mgr.Krištofíková, ..............................................................................................  

Finančnú operáciu alebo jej časť   je* / nie je*  možné vykonať, alebo v nej pokračovať 

Podpis vedúceho zamestnanca:................................................................... dátum: 10.10.2019.............. 


