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 MESTO   HLOHOVEC -  MESTSKÝ  ÚRAD   V   HLOHOVCI  

 

 

Materiál na zasadnutie MsZ      Číslo materiálu:     x4 

v Hlohovci dňa  13.02.2014         

 

 

 

 

NÁVRH  NA  ÚPRAVU ROZPOČTU   
MESTA HLOHOVEC NA ROK  2014  

_______________________________________________________ 

 
Predkladá:                                      Návrh na uznesenie: 

Ing. Eva Lukáčová    MsZ v Hlohovci 

prednostka MsÚ        

 

                                                                s c h v a ľ u j e  : 

Spracoval: úpravu rozpočtu mesta na rok 2014 

Ing. Zuzana Pacherová zvýšením príjmovej a výdavkovej časti  

vedúca FO   rozpočtu o sumu 35 590 € nasledovne: 

 v beţnom rozpočte zvýšením výdavkov 

 o 35 590 € a vo finančných operáciách 

Ing. Eva Rybová                                         zvýšením príjmových finančných operácií 

úsek rozpočtu o 35 590 €. 

  

             Termín plnenia: do 28.02.2014 

         Zodpovedá: Ing. Zuzana Pacherová, ved. FO 

  

                                                                     

Prerokované:                                              
Komisia ekonomická a prevodov     

majetku dňa 08.01.2014  

- odporučené   

 

MsR dňa 23.01.2014 - odporučené   

  

 

 

 

 

  

 

         

 

 

Hlohovec, február 2014 
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NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU MESTA NA ROK 2014 
 

 
Rozpočet mesta Hlohovec na rok 2014 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. 2014 bol zostavený ako prebytkový vo výške príjmov 13 053 366 € 

a výdavkov vo výške 12 959 615 € vrátane príjmov a výdavkov Spoločného obecného úradu.  

 

 

Beţný rozpočet: 

Príjmy 11 424 465 €  vyrovnaný  

Výdavky 11 424 465 €  

   

Kapitálový rozpočet: 

Príjmy 11 000 €  schodok – 1 483 200 € 

Výdavky 1 494 200 €  

   

Finančné operácie: 

Príjmové FO 1 617 901 €  prebytok + 1 576 951 € 

Výdavky 40 950 €    

 

Rozpočet mesta: 

príjmy: 13 053 366 €  prebytkový + 93 751 € 

výdavky: 12 959 615 € 

 

 

V súvislosti s prijatím prostriedkov zo ŠR v závere roka 2013 (v druhej polovici 

decembra 2013), účelovo určených na riešenie havarijnej situácie v ZŠ Vilka Šuleka, 

Hlohovec /oprava podlahy, obkladov telocvične a maľba/, ako i nedočerpaných prostriedkov 

zo ŠR na dopravné pre ZŠ M.R.Štefánika, je potrebné tieto prostriedky, ktoré budú 

v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

vyňaté z výsledku hospodárenia a v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy  ich možno použiť do 31.03.  nasledujúceho rozpočtového roka, 

zaradiť prostredníctvom príjmových finančných operácií do rozpočtu r. 2014.   
 

Zároveň v zmysle platnej metodiky budú zaradené i ostatné vyňaté účelové prostriedky 

nevyčerpané v roku 2013 (zaradenie nevyčerpaných účelových prostriedkov na starostlivosť 

o dreviny) a nevyčerpané prostriedky z Recyklačného fondu a z ENVI PAK.  

 

  

BEŢNÝ ROZPOČET 

 

Výdavky 

 Použitie nedočerpaných prostriedkov – dotácia z roku 2013 

prostriedky zo ŠR na dopravné pre ZŠ M.R.Štefánika (74,26 €) 75 € 

 Použitie nečerpaných prostriedkov z dotácie  zo ŠR z dec. 2013 

na riešenie havarijných stavov  v ZŠ V. Šuleka  19 679 € 

 Prostriedky poukázané z ENVIPAK-u nevyčerpané v r. 2013 5 976 € 
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 Prostriedky poukázané z Recyklačného fondu nevyčerp. v r. 2013 4 491 € 

 Účelové prostriedky na starostlivosť o dreviny nevyčerpané 

v roku 2013 5 369 € 

 

      Spolu:                                                               + 35 590 € 

 

                                               

FINANČNÉ OPERÁCIE 

Príjmové finančné operácie 

Prevod prostriedkov  z min. r. – zaradenie nevyčerpaných dotácií z roku 2013 

spolu zo ŠR vo výške 19 754 €, z toho: 

 nevyčerpané prostriedky na dopravné ZŠ  75 € 

 dotácia na riešenie havarij. stavu ZŠ V. Šuleka   19 679 € 

 

Prevod prostriedkov z min. r. – účelové prostriedky  

(z Rec. F., ENVIPAK-u, prostriedky na starostlivosť o dreviny) 

 účelové prostriedky nevyčerpané v r. 2013 15 836 € 

 

Spolu:                                             35 590 € 

 

                                         

Rozpočet mesta na rok 2014 po navrhovaných úpravách bude prebytkový vo výške  

príjmov 13 088 956 a výdavkov 12 995 205 €,  z toho: 

 

Beţný rozpočet: 

Príjmy 11 424 465 €  schodok – 35 590 € 

Výdavky 11 460 055 €             vo výške nepoužitých prostriedkov  

                           z roku 2013 v súlade s ustanovením 

                                                                                                                            § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. 

Kapitálový rozpočet:    
Príjmy 11 000 €  schodok – 1 483 200 € 

Výdavky 1 494 200 €  

   

Finančné operácie: 

Príjmové FO 1 653 491 €    prebytok + 1 612 541 € 

Výdavky 40 950 €    

 

Rozpočet mesta: 

Príjmy:                             13 088 956 € 

Výdavky:                          12 995 205 €                                  prebytkový + 93 751 €   

 

 

 

KOMENTÁR  K  NAVRHOVANEJ  ÚPRAVE  ROZPOČTU 

 

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

Bežné výdavky: 

 

 Pouţitie nedočerpaných prostriedkov ŠR z roku 2013 je potrebné zaradiť do 

rozpočtu mesta. Výdavky budú účtované s kódom zdroja zodpovedajúcim čerpaniu 
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prostriedkov minulého roka. Uvedené prostriedky budú použité v súlade so zákonom 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy do 31.3.2014 a zúčtované v účtovníctve 

základných škôl  (z toho dopravné v čiastke 74,26 € a havarijné prostriedky na opravu 

podlahy a obkladov telocvične ZŠ V.Šuleka Hlohovec v sume 19 679 €) ako beţné 

výdavky, ktoré je potrebné použiť do 31.3.2014.   

 Do výdavkovej časti rozpočtu je potrebné zaradiť i účelové prostriedky z ENVI PAK 

vo výške 5 976 € (5 975,58 €) a Recyklačného fondu v celkovej sume 4 491 € 

(4 490,40 €) nevyčerpané v r. 2013, ktoré budú použité na výdavky súvisiace so 

separovaným zberom.  

 Taktiež je potrebné zaradiť do výdavkovej časti rozpočtu účelové prostriedky na 

starostlivosť o dreviny vo výške 5 369 € (5 368,98 €). 

 

 

 

Finančné operácie 
Príjmové finančné operácie: 

 Nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR za rok 2013 (dopravné pre ZŠ, 

nevyčerpané havarijné prostriedky na opravu podlahy, obkladov a maľovanie 

telocvične ZŠ V.Šuleka) je potrebné zaradiť do rozpočtu mesta prevodmi z finančných 

operácií (položka 453 rozpočtovej klasifikácie – prevody prostriedkov z minulých 

rokov) v celkovej sume 19 754 €. 

 Podobne je potrebné príjmovou finančnou operáciou zaradiť do rozpočtu nevyčerpané 

účelové prostriedky v sumárnej výške 15 836 €. 

 

 

 

 

Komisia ekonomická a prevodov majetku prerokovala predložený návrh na úpravu 

rozpočtu na svojom zasadnutí dňa 08.01.2014 a odporučila MsZ uvedený materiál schváliť 

v predloženom znení.  

 

MsR prerokovala predmetný návrh na úpravu rozpočtu dňa 23.01.2014 a odporúča MsZ 

schváliť návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2014. 

 

 


