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  MESTO   HLOHOVEC -  MESTSKÝ  ÚRAD   V   HLOHOVCI  

 

Materiál na zasadnutie MsZ      Číslo materiálu: 6 

v Hlohovci dňa  24.10.2013     

     

 

NÁVRH  NA  ÚPRAVU ROZPOČTU  MESTA HLOHOVEC 
 NA ROK  2013 (VRÁTANE NÁVRHU NA ÚPRAVU 

ROZPOČTU  SOÚ) A NÁVRH  
NA ROZPOČTOVÉ OPATRENIE 

_______________________________________________________ 

 
Predkladá:                                      Návrh na uznesenie: 

Ing. Eva Lukáčová    MsZ v Hlohovci 

prednostka MsÚ        

 

                                                               1.  s c h v a ľ u j e : 

Spracoval: úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2013 

Ing. Zuzana Pacherová vrátane rozpočtu Spoločného obecného úradu 

vedúca FO   zvýšením príjmovej časti rozpočtu 

 o sumu 36 055 € a výdavkovej časti 

 rozpočtu o sumu 61 055 € nasledovne: 
 v beţnom rozpočte zvýšením príjmov 

Ing. Eva Rybová                                          o 31 055 € a zvýšením výdavkov o 57 555 €, 

úsek rozpočtu v kapitálovom rozpočte zvýšením výdavkov 

 o 3 500 €, vo finančných operáciách 

 zvýšením príjmových finančných operácií 

 o 5 000 €, 

 

             Termín plnenia: do 31.10.2013 

         Zodpovedá: Ing. Zuzana Pacherová, ved. FO 

 

                                                               2.  s c h v a ľ u j e :   
 v rámci úpravy rozpočtu mesta Hlohovec 

 úpravu rozpočtu Spoločného obecného úradu 

Prerokované: zvýšením príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu  

Komisia ekonomická a prevodov               o sumu 2 055 €  nasledovne: 

majetku dňa 25.10.2013 v bežnom rozpočte zvýšením príjmov o 2 055 € 

- odporučené a zvýšením výdavkov o 2 055 €, 

  

MsR dňa 17.10.2013 Termín plnenia: do 31.10.2013  

         Zodpovedá: RNDr. Anton Mutkovič, vedúci SOÚ 

 

 

                                                               3.  s c h v a ľ u j e :   
 v rámci úpravy rozpočtu mesta Hlohovec 

 poskytnutie dotácie na zabezpečenie prevádzky  
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 LSPP vo výške preukázanej straty predstavujúcej 

 rozdiel medzi nákladmi na LSPP a výnosmi  

 za obdobie 1. polroka 2013, t.j. v sume 9 868 €,  

 

             Termín plnenia: do 31.10.2013 

         Zodpovedá: Ing. Zuzana Pacherová, ved. FO MsÚ, 

                   JUDr. Jozef Sobotovič, konateľ NsP 

                   Hlohovec, s.r.o. 

 

 

         4.  s c h v a ľ u j e : 
 v rámci úpravy rozpočtu mesta Hlohovec 

pouţitie prostriedkov rezervného fondu  
mesta Hlohovec vo výške 5 000 € nasledovne: 

3 500 € na obstaranie sklopnej elektrickej panvy 

pre rozpočtovú organizáciu ZŠ Podzámska, 

1 500 € na odstránenie havarijného stavu  

majetku mesta Hlohovec, zvereného do správy 

ZUŠ. 

 

             Termín plnenia: do 31.12.2013 

 Zodpovedá: Ing. Zuzana Pacherová, ved. FO  

         Mgr. Eva Dudonová, riaditeľka ZŠ 

         Podzámska 

         p. Miroslav Váry, riaditeľ ZUŠ 

 

 

         5.   s c h v a ľ u j e : 

 rozpočtové opatrenie, ktorým sa presúvajú 

 prostriedky v podprograme 4.6. v rámci  

 beţného rozpočtu, v bežných výdavkoch 

                                                                    bez zmeny celkovej výšky beţných výdavkov 

 a bez zmeny celkového rozpočtu mesta.  

      

             Termín plnenia: do 31.12.2013 

 Zodpovedá: Ing. Zuzana Pacherová, ved. FO MsÚ 

         Ing. Jozef Vavro, konateľ VaTS, s.r.o. 

 

          

 

 

 

 

Hlohovec, október 2013 
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NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU MESTA NA ROK 2013 
 
 

Rozpočet mesta Hlohovec na rok 2013 bol schválený v programovej štruktúre, 

pozostávajúcej  z 13-tich programov rozdelených do jednotlivých  podprogramov, resp. 

prvkov, v ktorých sú alokované všetky výdavky mesta.  

Rozpočet na r. 2013 bol zostavený ako vyrovnaný vo výške 11 574 488 € vrátane 

príjmov a výdavkov Spoločného obecného úradu.  
 

V zmysle oznámení ústredných orgánov štátnej správy o pridelení prostriedkov na 

prenesený výkon štátnej správy na územnú samosprávu (rozdiely medzi odhadovanými 

sumami v schválenom rozpočte mesta a rozpisom ministerstiev a ďalších orgánov štátnej 

správy; úpravy označené v evidencii zmien rozpočtu Mesta Hlohovec ako ŠR-1 až ŠR-21),  

rozpočtových opatrení č. RO1/PRI/2013 až RO15/PRI/2013 a v zmysle Uznesenia MsZ č. 4 

zo dňa 14.02.2013, Uznesenia MsZ č. 19 zo dňa 25.4.2013, Uznesenia MsZ č. 34 zo dňa 

27.6.2013, Uznesenia MsZ č. 53 a č. 54 zo dňa 12.09.2013 bol rozpočet mesta upravený 

v príjmovej časti do výšky 12 274 334 € a vo výdavkovej časti rozpočtu do výšky 

12 249 334 €. 

 

Beţný rozpočet: 

Príjmy 11 535 633 €  prebytok + 29 859 € 

Výdavky 11 505 774 €   

 

Kapitálový rozpočet: 

Príjmy 137 142 €  schodok – 565 468 € 

Výdavky 702 610 €    

 

Finančné operácie: 

Príjmové FO 601 559 €  prebytok + 560 609 € 

Výdavky 40 950 €    

 

Rozpočet mesta: príjmy 12 274 334 €  prebytkový  

                          výdavky 12 249 334 €  s výškou prebytku 25 000 € 

 

 

V súvislosti s potrebou zaradenia nevyhnutných výdavkov do rozpočtu mesta, najmä na 

čiastočné dofinancovanie kultúry, výdavkov na odstránenie havarijného stavu, náhradu straty 

LSPP v súlade s uznesením MsZ č. 14 zo dňa 21.3.2013, ako i so zaradením  rozpočtového 

krytia v príjmovej časti rozpočtu mesta navrhujeme nasledovnú úpravu rozpočtu: 

 

 

BEŢNÝ ROZPOČET 

 

Príjmy 

 Výťažky z hazardných hier – videohry                                         + 15 000 € 

 Úroky z termínovaných vkladov                                                   + 4 000 € 

 Výnos dane z príjmu FO (podielové dane) + 10 000 € 

 

      Spolu:                                                               + 29 000 € 
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Výdavky 

 

 MsKC na energie a prevádzkové výdavky 39 132 € 

 dotácia HcTV 2 000 €              

 Náhrada straty LSPP za I. polrok 2013 9 868 € 

 Transfer VaTS, s.r.o. na údržbu komunikácií 3 000 € 

 Výdavky na odstránenie havarijného stavu v ZUŠ-zatekanie  1 500 € 

 

      Spolu:                                                               55 500 € 

 

 

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 

Výdavky 

 

 Obstaranie sklopnej elektrickej panvy – ZŠ Podzámska  + 3 500 € 

 

    Spolu:                                                               + 3 500 € 

 

 

FINANČNÉ OPERÁCIE 

Príjmové finančné operácie 

Prevod prostriedkov z peňaţných fondov mesta 

 Zaradenie prostriedkov rezervného fondu mesta na krytie  

výdavkov súvisiacich s odstraňovaním havarijného stavu 

majetku mesta    +  1 500 € 

 Zaradenie prostriedkov rezervného fondu mesta na krytie  

kapitálových výdavkov na obstaranie elektrickej panvy +  3 500 € 

 

      Spolu:                                                               5 000 € 

 

 

 

KOMENTÁR  K  NAVRHOVANEJ  ÚPRAVE  ROZPOČTU 

 

Do príjmovej časti rozpočtu navrhujeme na základe potreby zaradiť nasledovné príjmy: 

Bežné príjmy: 

 Na základe skutočných príjmov navrhujeme zaradiť do príjmovej časti rozpočtu 

výťažky z hazardných hier – videohry vo výške 15 000.  

 Do príjmovej časti navrhujeme zaradiť úroky z termínovaných vkladov vo výške 

4 000 €.  

 Vo výške 10 000 € navrhujeme zaradiť zvýšenie rozpočtu na položke podielové dane 

na základe súčasného proporcionálneho plnenia príjmov poukazovaných zo ŠR.  

 

Do výdavkovej časti rozpočtu navrhujeme na základe potreby zaradiť nasledovné výdavky: 

 

Bežné výdavky: 

 Na základe požiadavky MsKC  navrhujeme do výdavkovej časti zaradiť finančné 

prostriedky vo výške 39 132 € na dofinancovanie MsKC. Jedná sa o pokrytie nákladov 

na energie na obdobie 10-12/2013 (zálohové platby) a prevádzkové výdavky. 
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 HcTV, s.r.o. požiadala o navýšenie dotácie z rozpočtu mesta o 5 000 €. Vzhľadom na 

vývoj finančných príjmov mesta navrhujeme upraviť dotáciu do výšky 77 000 €, t.j. 

zvýšiť o 2 000 € (v r. 2012 bola dotácia 76 tis. €). 

 

 Na základe žiadosti NsP Hlohovec, s..r.o. o náhradu straty LSPP za I. polrok 2013 

navrhujeme zaradiť do výdavkovej časti rozpočtu sumu vo výške 9 868 € na úhradu 

vzniknutej straty. MsZ schválilo uznesením č. 14 bod 3 poskytnutie dotácie na 

zabezpečenie prevádzky LSPP v rámci činnosti NsP s.r.o. vo výške 3 000 € 

s podmienkou, že výška poskytnutej dotácie bude vychádzať z preukázanej finančnej 

čiastky predstavujúcej rozdiel medzi nákladmi na LSPP a príjmami od poisťovní za 

obdobie I. polroka 2013 a následne prehodnotená za obdobie júl – november 2013. 

Uvedeným uznesením sa mesto zaviazalo nahradiť straty, ktoré vzniknú činnosťou 

LSPP, pričom predpokladaná výška dotácie schválená v tomto uznesení nebola 

premietnutá v úprave rozpočtu mesta (t.j. zaradiť sa má po preukázaní výška skutočne 

vzniknutej straty). 

NsP s.r.o. vo svojej žiadosti s priloženým zdôvodnením preukázala náklady na 

prevádzku LSPP vo výške 45 854,72 € (mzdy a odvody – zdravotnícky personál, 

pomerná časť mzdy ekonomického a technického pracovníka, lieky, ŠZM a ostatný 

materiál a služby) a výnosy v sume 35 987,32 € (príjmy od poisťovní, príjmy 

v hotovosti od pacientov – popl. á 1,99 €). Rozdiel vo výške 9 867,40 € je potrebné 

zaradiť do výdavkovej časti rozpočtu mesta. 

  

 Z dôvodu nutnosti údržby komunikácií vo väčšom rozsahu ako umožňujú prostriedky 

v schválenom rozpočte, navrhujeme zardiť do rozpočtu finančné prostriedky vo výške 

3 000 €. Jedná sa o navýšenie transferu VaTS na údržbu komunikácií. 

 

 Do výdavkovej časti rozpočtu navrhujeme zaradiť prostriedky vo výške 1 500 € na 

odstránenie havarijného stavu v ZUŠ. V nasledujúcom jesennom a zimnom období 

hrozí závažné poškodenie oboch budov ZUŠ, pretože v spoji medzi novou a starou 

budovou školy  silne presakuje zrážková voda. 

 

 

Kapitálové výdavky: 

 Do výdavkovej časti kapitálové rozpočtu navrhujeme zaradiť finančné prostriedky vo 

výške 3 500 € na nákup sklopnej elektrickej panvy.  

 

 

V časti finančných operácií navrhujeme upraviť príjmové FO – prevod z peňaţných 

fondov mesta: 

 

Príjmové finančné operácie: 

Prevod prostriedkov z peňaţných fondov mesta 

 Zaradenie prostriedkov rezervného fondu mesta vo výške 5 000 € predstavuje 

rozpočtové krytie zaraďovaných kapitálových výdavkov v sume 3 500 € a čiastka 

1 500 € bude použitá v súlade so zákonom na odstránenie havarijného stavu 

majetku mesta. 
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NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU SOÚ 

 

Dňa 03.10.2013 sa konalo Zhromaždenie primátorov, starostov miest a obcí 

Spoločného obecného úradu v Hlohovci, ktoré schválilo čerpanie rozpočtu SOÚ za 1. polrok 

a navrhlo úpravu rozpočtu SOÚ na 2. polrok 2013 na základe prekročených príjmov. 

Rozpočet SOÚ, ktorý nemá právnu subjektivitu, je súčasťou rozpočtu mesta Hlohovec, 

preto navrhovaná úprava rozpočtu v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy musí byť prerokovaná MsZ v Hlohovci.  

 

V rámci navrhovanej úpravy v celkovej výške 2 055 € sa zvyšujú nasledovné 

rozpočtové položky: 

 

Príjmy: 

- správne poplatky + 2 055 € 

 

Výdavky: 

- energie + 250 € 

- vodné, stočné + 50 € 

- poštové a telekom. služby + 400 € 

- ochranné pracovné prostr. + 335 € 

- školenia + 650 € 

- všeobecné služby + 200 € 

- knihy, časopisy, noviny + 170 € 

Spolu: 2 055 € 

 

 

 

NÁVRH  NA  ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE 

 

Úpravou rozpočtu na základe Uznesenia MsZ č. 19 zo dňa 25.4.2013 boli do rozpočtu 

mesta zaradené prostriedky na základe prijatia finančnej náhrady za výrub drevín účelovo 

určené na starostlivosť o dreviny v celkovej výške 185 701 €, z toho vo výške 17 000 € ako 

účelový bežný transfer spoločnosti VaTS, s.r.o. na výsadbu a údržbu vzrastlej zelene (11 000 

€) a ochranný postrek drevín (6 000 €), /prostr. čiastkovo poukázané VaTS, s.r.o,/ ako 

i prostriedky na starostlivosť o dreviny a výsadbu nových drevín podľa pripravených 

projektov v sume 168 701 € (tieto prostriedky zostali v réžii MsÚ, t.j. neboli rozpočtované 

ako transfer VaTS, s.r.o.). 

V rámci prípravných prác k projektom na úpravu zelene v Hlohovci boli preverované 

viaceré lokality, najmä na ul. Gáborského a Gorkého, kde sa v súčasnosti nachádzajú katalpy, 

ktoré v jesennej sezóne (padanie lístia alebo plodov) spôsobujú problémy chodcom -

nebezpečenstvo úrazov pokĺznutím a pod.. Uvažovalo sa s celkovou rekonštrukciou zelene 

v daných lokalitách výmenou za nové dreviny. Na základe aktuálneho posúdenia daných 

lokalít sa zistilo, že existujúce dreviny sa nachádzajú v ochrannom pásme inžinierskych sietí, 

kde v zmysle platných predpisov nie je možná výsadba vzrastlej zelene.  

 

Preto časť uvedených účelových prostriedkov v sume 35 000 € navrhujeme použiť na 

výsadbu nových drevín nasledovne: na výsadbu lipovej aleje v Zámockej záhrade, na výsadbu 

drevín na ul. Šulekovej a výsadbu drevín oddeľujúcich plochu nového parkoviska pri 

Empírovom divadle od komunikácie a rodinných domov na ul. Šomodská, (prípadne časť 

prostriedkov podľa potreby v niektorej ďalšej lokalite). 
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Prostriedky budú poukázané ako účelový bežný transfer VaTS, s.r.o. na starostlivosť 

o dreviny.  

 

Presun prostriedkov v rámci podprogramu: 

4.6. 06.2.0  635006 0448 0504 – na úpravu zelene v HC z fin. náhrady 

                                                     za výrub drevín poukázanej mestu  - 35 000 € 

 

na poloţku: 

4.6. 06.2.0  644001 0448 0014 – bežný transfer VaTS na údržbu  

                               verejnej zelene, z toho položka: 

                               - výsadba a údržba vzrastlej zelene + 35 000 € 

 

 

 

 

 

Rozpočet mesta na rok 2013 po navrhovaných úpravách rozpočtu mesta Hlohovec 

vrátane rozpočtu SOÚ bude vyrovnaný vo výške  príjmov a výdavkov 12 310 389 €,  

z toho: 

 

Beţný rozpočet: 

Príjmy 11 566 688 €  prebytok + 3 359 € 

Výdavky 11 563 329 €   

 

Kapitálový rozpočet: 

Príjmy 137 142 €  schodok – 568 968 € 

Výdavky 706 110 €    

 

Finančné operácie: 

Príjmové FO 606 559 €  prebytok + 565 609 € 

Výdavky 40 950 €    

 

Rozpočet mesta:  12 310 389 €  vyrovnaný  


