
 

 

MESTO HLOHOVEC – MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI 

 

Materiál na zasadnutie MsZ                                             Číslo materiálu:   4 
V Hlohovci dňa 12.12.2013 

 
 
 
 
 
 

NÁVRH  NA  ÚPRAVU ROZPOČTU  MESTA HLOHOVEC 
 NA ROK  2013 

______________________________________________________ 

 
Predkladá:                                      Návrh na uznesenie: 

Ing. Eva Lukáčová    MsZ v Hlohovci 

prednostka MsÚ        

 

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

Spracoval:  poskytnutie dotácie na zabezpečenie prevádzky  

Ing. Zuzana Pacherová                                 LSPP vo výške preukázanej straty predstavujúcej  

Vedúca FO                                                   rozdiel medzi nákladmi na LSPP a výnosmi  

                                                                     za obdobie od 07/2013 – 11/2013, najviac 

Ing. Eva Rybová                                          v sume 6 407 €, 

úsek rozpočtu   

                                                                     Termín plnenia: do 31.12.2013 

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

                                                                                         JUDr. Jozef Sobotovič, konateľ NsP 

                                                                                         Hlohovec, s.r.o. 

 

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

 použitie prostriedkov rezervného fondu  
 mesta Hlohovec vo výške 4 425 € nasledovne: 

Prerokované:                                              3 200 € na dodávku a montáž stoličkového   

Komisia ekonomická a prevodov                výťahu  v rozpočtovej organizácii Harmonia –    

 majetku dňa 18.11.2013                              Zariadenie pre seniorov, Hlohovec,  

 - odporučené                                                1 225 € na odstránenie havarijného stavu majetku 

  spôsobeného pádom stromov na mestskom  

                                                                      cintoríne, 

                  

                                                                      Termín plnenia: do 31.12.2013 

                                                                      Zodpovedá: Ing. Zuzana Pacherová, ved. FO MsÚ 

                                                                                          Ing. Vladimír Kanský, riaditeľ ZpS 

MsR dňa 05.12.2013                                                        Harmonia   

 



 

 

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

                                                                      úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2013 

   zvýšením príjmovej a výdavkovej časti,  

                                                                      časti rozpočtu o sumu  25 214 € nasledovne: 
   v bežnom rozpočte zvýšením príjmov 

                                                                       o 17 589 € a zvýšením výdavkov o 18 814 €, 

   v kapitálovom rozpočte zvýšením príjmov 

  o 3 200 € a zvýšením výdavkov o 6 400 €, 

  vo finančných operáciách zvýšením príjmových 

  finančných operácií o 4 425 €. 

 

                                                                           

                                                                      Termín plnenia: do 31.12.2013 

                                                                      Zodpovedá: Ing. Zuzana Pacherová, ved. FO MsÚ 

                                                         

 

                                           

           

Hlohovec, december 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 aţ ŠR-22),  

rozpočtových opatrení č. RO1/PRI/2013 aţ RO22/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 a Uznesenia MsZ č. 70 zo dňa 

24.10.2013 bol rozpočet mesta upravený v príjmovej časti do výšky 12 321 189 € a vo 

výdavkovej časti rozpočtu do výšky 12 321 189 €. 

 

Bežný rozpočet: 

Príjmy 11 577 488 €  prebytok + 3 359 € 

Výdavky 11 574 129 €   

 

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:  12 321 189 €  vyrovnaný  

 

 

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

opravu náhrobných pomníkov, na obstaranie výťahu do ZpS Harmonia a na úhradu straty 

LSPP za obdobie od 07/2013-11/2013, ako i v súvislosti s potrebou zaradenia prijatých 

grantov a dotácie do príjmovej časti rozpočtu, ako i príspevku z Recyklačného fondu, 

navrhujeme nasledovnú úpravu rozpočtu: 

 

BEŽNÝ ROZPOČET 

 

Príjmy 

 Granty prijaté mestom                                          + 600 € 

 Dotácia od TTSK  na projekt „Výročie vzniku DC Ruţa“                + 250 € 

 Daň za ubytovanie  + 2 464 € 

 Príjem z prenájmu (hrobových miest) + 3 943 € 

 Príspevok z Recyklačného fondu za separovaný zber                  + 10 332 € 

 

      Spolu:                                                               + 17 589 € 
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Výdavky 

 

 Na opravu náhrobných pomníkov                                                   + 1 225 € 

 Pouţitie grantu na oslavy 900. výročia 1. písomnej zmienky            + 600 € 

 Úhrada straty LSPP za 7-11/2013 + 6 407 € 

 Pouţitie dotácie od TTSK na projekt„Výročie vzniku DC Ruţa“     + 250 € 

 Pouţitie prostr. z Recyklačného fondu za separovaný zber          + 10 332 € 

 

      Spolu:                                                                                             +18 814 € 

 

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 

 

Príjmy 

 Granty pre Zariadenie pre seniorov Harmonia + 3 200 € 

 

  Spolu:                                                                                              + 3 200 € 

 

Výdavky 

 Obstaranie výťahu pre ZpS Harmonia Hlohovec                            + 6 400 € 

 

    Spolu:                                                                                              + 6 400 € 

 

FINANČNÉ OPERÁCIE 

Príjmové finančné operácie 

Prevod prostriedkov z peňažných fondov mesta 

 Zaradenie prostriedkov rezervného fondu mesta na krytie  

výdavkov súvisiacich s odstraňovaním havarijného stavu 

majetku mesta – oprava náhrobných pomníkov     +  1 225 € 

 Zaradenie prostriedkov rezervného fondu mesta na krytie  

kapitálových výdavkov na obstaranie výťahu pre Harmoniu +  3 200 € 

 

      Spolu:                                                               4 425 € 

 

 

KOMENTÁR  K  NAVRHOVANEJ  ÚPRAVE  ROZPOČTU 

 

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

Beţné príjmy: 

 Na základe skutočných prijatých grantov od spoločností navrhujeme zaradiť do 

príjmovej časti rozpočtu finančné prostriedky vo výške 600 €.  

 Na základe Zmluvy č. 09/OSP-III/2013 o poskytnutí účelovej dotácie medzi TTSK 

a mestom Hlohovec navrhujeme zaradiť do príjmovej časti rozpočtu finančné 

prostriedky vo výške 250 € na projekt „Výročie vzniku Denného centra RUŢA 

Hlohovec“. 

 Na rozpočtové krytie poţadovaných výdavkov je potrebné zaradiť do rozpočtu 

prekročené príjmy na poloţkách daň za ubytovanie vo výške 2 464 € a prenájom 

hrobových miest v čiastke 3 943 €. 

 Za vyseparované zloţky komunálneho odpadu v období roka 2012 bol Mestu 

Hlohovec dňa 08.10.2013 poskytnutý príspevok z Recyklačného fondu v celkovej  
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výške 10 332 €, ktorého pouţitie je účelovo viazané na úhradu nákladov spojených so 

separovaným zberom.  

 

Kapitálové príjmy: 

 Prijaté granty ZpS Harmonia navrhujeme zaradiť do príjmovej časti rozpočtu vo 

výške 3 200 €. Tieto prostriedky budú pouţité na obstaranie stoličkového výťahu pre 

ZpS Harmonia.  

 

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

 

Beţné výdavky: 

 V súvislosti s odstraňovaním havarijného stavu majetku občanov na základe 

zodpovednosti mesta za škodu spôsobenú tretím osobám v dôsledku spadnutia stromu 

na náhrobné pomníky na mestskom cintoríne navrhujeme zaradiť do rozpočtu finančné 

prostriedky vo výške 1 225 €. 

 Do výdavkovej časti beţného rozpočtu navrhujeme zaradiť pouţitie prijatých grantov 

vo výške 600 € na výdavky súvisiace s oslavami 900. výročia 1. písomnej zmienky 

o meste Hlohovec.  

 Uznesením MsZ č. 14 zo dňa 21.03.2013 bolo schválené poskytnutie dotácie na 

zabezpečenie prevádzky LSPP v rámci činnosti NsP Hlohovec, s.r.o., pričom rozdiel 

medzi preukázanými výdavkami a príjmami je potrebné poukázať z rozpočtu mesta. 

Pokrytie straty za I. polrok bolo dofinancované v predchádzajúcej úprave, teraz je 

potrebné v zmysle uznesenia prehodnotiť stratu za obdobie júl až november 2013.  

Na základe predloţených podkladov z NsP, s.r.o. sumarizujúcich náklady na činnosť 

LSPP za obdobie 07-10/2013 + matematický prepočet za mesiac 11/2013 navrhujeme 

zaradiť do rozpočtu mesta prostriedky vo výške 6 407 € na úhradu straty LSPP za 

obdobie 07-11/2013, ktoré budú poskytnuté z rozpočtu mesta do výšky skutočne 

preukázanej straty z činnosti LSPP za uvedené obdobie.  

Predloţené náklady za 07-10/2013 + očakáv. skutočnosť za 11/2013 pozostávajú 

z nasledovných poloţiek: 

- mzdy a odvody na zdravotnícky personál 31 974 € 

  (priemerný počet odslúžených hodín za mesiac: 

  v prac. dňoch 300 hod.; slúži sa od 16.00 do 07.00 hod., t.j. 15 hodín 

 hod. sadzba-lekár 6,30 € 

  hod. sadzba-zdr. sestra 2,90 €   

  víkendy a sviatky 240 hod.; slúžia 2 služby po 12 hodín 

 hod. sadzba-lekár 7,00 € 

 hod. sadzba-zdr. sestra  3,20 €  

- mzdy a odvody na spracovanie agendy 125 € 

- mzdy a odvody ekonomických a technických prac. 2 917 € 

- lieky, ŠZM, ostatný materiál  705 € 

  (557,60 + 47 + 100) 

- sluţby – el. energia, teplo, vodné, stočné, upratovanie 1 020 € 

Náklady celkom 36 741 € 

 

Predloţené výnosy za 07-10/2013 + očakáv. skutočnosť za 11/2013: 

- príjmy od poisťovní 26 654 € 

- príjmy v hotovosti od pacientov (á 1,99 €) 3 680 € 

Výnosy celkom 30 334 € 

Rozdiel (strata z činnosti LSPP) 6 407 € 
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Z dôvodu poţiadavky poslancov na preukázanie počtu ošetrených pacientov z mesta 

Hlohovec, ako i pacientov z okolitých obcí regiónu, predloţila NsP Hlohovec, s.r.o. 

nasledovné údaje za obdobie 01-10/2013: 

Počet pacientov celkom 3 723 t.j. 100 %  

Počet pacientov z Hlohovca 2 220 t.j. 59,63 % 

Počet pacientov obcí okresu Hlohovec 1 419 t.j. 38,11 % 

Počet pacientov mimo okresu Hlohovec 84 t.j. 2,26 % 

 

 Do výdavkovej časti navrhujeme zaradiť pouţitie účelovej dotácie na projekt 

„Výročie vzniku Denného centra RUŽA Hlohovec“ vo výške 250 €.  

 Prostriedky vo výške 10 332 € poukázané z Recyklačného fondu Mesto pouţije v súlade 

s podmienkami verejného obstarávania na nákup kontajnerov. 

 

Kapitálové výdavky: 

 Do výdavkovej časti kapitálového rozpočtu navrhujeme zaradiť pouţitie prijatých 

grantov ZpS Harmonia vo výške 3 200 € a pouţitie prostriedkov z rozpočtu mesta 

v sume 3 200 €  na dodávku a montáž stoličkového výťahu v ZpS Harmonia.  

 

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

fondov mesta: 

 

Príjmové finančné operácie: 

Prevod prostriedkov z peňažných fondov mesta 

 Zaradenie prostriedkov rezervného fondu mesta vo výške 4 425 € predstavuje 

rozpočtové krytie zaraďovaných kapitálových výdavkov v sume 3 200 € a čiastka 

1 225 € bude pouţitá v súlade so zákonom na odstránenie havarijného stavu 

majetku občanov v dôsledku spadnutia stromu. 

 

Rozpočet mesta na rok 2013 po navrhovaných úpravách rozpočtu mesta Hlohovec 

vrátane rozpočtu SOÚ bude vyrovnaný vo výške  príjmov a výdavkov 12 346 403 €,  

z toho: 

Bežný rozpočet: 

Príjmy 11 595 077 €  prebytok + 2 134 € 

Výdavky 11 592 943 €   

 

Kapitálový rozpočet: 

Príjmy 140 342 €  schodok - 572 168 € 

Výdavky 712 510 €    

 

Finančné operácie: 

Príjmové FO 610 984 €  prebytok + 570 034 € 

Výdavky 40 950 €    

 

Rozpočet mesta:  12 346 403 €  vyrovnaný  

 

 

Komisia ekonomická a prevodov majetku prerokovala uvedený materiál na svojom 

zasadnutí dňa 18.11.2013 a odporučila MsZ schváliť materiál v predloţenom znení.  
 


