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Materiál    

pre  zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 27.07.2020 

___________________________________________________________________________ 

 

  

Názov materiálu:     Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení / návrh 

rozpočtových opatrení 

  
 

 

 

Materiál obsahuje:  

1) Dôvodová správa 

2) Stanovisko komisie 

3) Návrh uznesenia 

4) Prílohy:   

a) Rozpočtové opatrenie č. 20200011 

b) Rozpočet na rok 2020 – III. zmena 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Spracoval: Mgr. Soňa Krištofíková, prednostka MsÚ  ............................................. 

 

Schválil:    Mgr. Soňa Krištofíková, prednostka MsÚ  ............................................. 

 

Predkladá: Mgr. Soňa Krištofíková, prednostka MsÚ  ............................................. 

 

 

 

 

 



1) Dôvodová správa 
 

V súlade s ustanovením §14 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov oddelenie 

ekonomiky a majetku Mestského úradu Stará Turá predkladá mestskému zastupiteľstvu 

rozpočtové opatrenia k III. zmene rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2020. 

 

Predložené rozpočtové opatrenie č. 20200011 je návrh rozpočtového opatrenia, ktorého 

schválenie je v kompetencii mestského zastupiteľstva.  

 

 

 

2) Stanovisko komisie  

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

schváliť rozpočtové opatrenie č. 20200011. 

 

 

 

3) Návrh uznesenia: 
                                                

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  

 

 

a) s c h v a ľ u j e  

 

rozpočtové opatrenie č. 20200011 

 

 

Uvedeným rozpočtovým opatrením  sa nemenia celkové príjmy rozpočtu a nemenia sa 

celkové výdavky rozpočtu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

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

 

 

 

ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE  č.: 20200011 

Predkladateľ: Mgr. Soňa Krištofíková, vedúca OE a majetku mesta, prednosta úradu 

Dátum: 21.07.2020 

 

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 schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové 

príjmy a celkové výdavky, a to 

 

z položiek rozpočtu:   

3.5.1. Transfer TSST dielňa – oprava strojov, vodiči; ekonomická klasifikácia: 641 001; Typ: B 

v  sume   151 900 € 

7.1.1. Transfery na BV – príspevkové organizácie; ekonomická klasifikácia: 641 001; Typ: B  

v sume 12 700 €  

  
na položky rozpočtu: 

5.4.   Verejné osvetlenie, mestský rozhlas; ekon. klasifikácia: 641 001; Typ: B v sume  5 600  €  

6.1.   Zber, vývoz a zneškod. odpadu; ekon. klasifikácia: 641 001; Typ: B v sume 71 700 € 

12.1. Verejné priestranstvá - transfer TS; ekon. klasifikácia: 641 001; Typ: B v sume 87 300 € 

 

Dôvodová správa: 
Pri prvom čítaní rozpočtu  boli zo strany Komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie 

pripomienky k rozpočtu TSST. Následne sa uskutočnilo pracovné stretnutie niektorých členov komisie 

a zástupcov TS. Na stretnutí boli navrhnuté úpravy v jednotlivých podprogramoch (presuny). Tieto 

úpravy však nedopatrením neboli zapracované do rozpočtu mesta. Z tohto dôvodu navrhujeme 

predmetné rozpočtové opatrenie, ktorým presúvame finančné prostriedky tak, ako je vyššie uvedené 

a týmto zosúladíme rozpočet mesta s rozpočtom TSST. Rozpočtové opatrenie nemá vplyv na výšku 

príjmov ani výdavkov rozpočtu.  

 

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

vykonali:  

 

 

Zodpovedný zamestnanec   Mgr. Soňa Krištofíková  

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

Podpis zodpovedného zamestnanca:.......................................................... dátum: 21.07.2020 

 

Vedúci zamestnanec  Mgr. Soňa Krištofíková 

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

Podpis vedúceho zamestnanca:................................................................... dátum: 21.07.2020 



Rozhodnutie primátora mesta 

V súlade s Čl. 17 ods. 1) posledná veta Zásad hospodárenia s majetkom mesta primátor mesta     

PharmDr. Leopold Barszcz  s ú h l a s í  s predložením tohto rozpočtového opatrenia na rokovanie do 

mestského zastupiteľstva. 

            

        ...................................................... 
          dátum a podpis  


