
         
       Návrh na zmenu rozpočtu  je v  súlade s ods. 2  písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
v zmysle vnútorného predpisu  č. 2/2005 Zásady hospodárenia s  finančnými prostriedkami 
Mesta Strážske § 10 Rozpočtové opatrenia. 
  
Návrh na  druhu štvrtú zmenu  rozpočtu:  
Rozpočet po navrhovanej zmene,  ako  vyrovnaný :          
Príjmy vo výške:     7 830 878,12 
Výdavky vo výške:    7 830 878,12 
 

Príjmy Pôvodný 
rozpočet /v €      

Rozpočet 
pred 
zmenou 

Zmena č.4 Rozpočet po 
zmene 

bežný rozpočet 3 891 191,00 4 101 753,00 178 846,24 4 280 599,24 
kapitálový rozpočet 1 161 000,00 2 375 253,00 68 367,68 2 443 620,68 
finančné operácie 400 738,00 1 090 886,20 15 772,00 1 106 658,20 
Spolu 5 452 929,00 7 567 892,20 262 985,92 7 830 878,12 
Výdavky         
bežný rozpočet 3 930 708,00 4 292 204,20 195 338,24 4 487 542,44 
kapitálový rozpočet 1 456 063,00 3 209 530,00 67 647,68 3 277 177,68 
finančné operácie 66 158,00 66 158,00 0,00 66 158,00 
Spolu 5 452 929,00 7 567 892,20 262 985,92 7 830 878,12 

 
 
 
  V príjmovej  časti rozpočtu sa zvyšuje rozpočet: 
 
 Bežný rozpočet:  navýšenie o 178 846,24,- €  Zvýšenie príjmovej časti bežného rozpočtu je pre 
základnú školu, materskú školu centrum voľného času a základnú umeleckú školu  zo štátneho 
rozpočtu podľa aktuálneho stavu zdrojov. Prostriedky sú na prenesený výkon štátnej správy 
v oblasti školstva  normatívne a nenormatívne zdroje a taktiež na prenesený výkon matričná 
činnosť. Podrobný rozpis podľa zariadení je v prílohe rozpočtu.  
  
 Kapitálový rozpočet: navýšenie o 68 367,68-€   Prostriedky na odstránenie havarijného stavu  
v základnej škole zo zdrojov štátneho rozpočtu  87 699,-€  Vo výške 10 969,- € je refundácia  
výdavkov na projekt školiace zariadenie a zníženie  príjmov vo výške 30 300,32 € na projekt 
energ. účinnosť MsPS       

- 
Príjmové finančné operácie: navýšenie o 15 772,-€    Prostriedky z roku 2020  na projekt 
opatrovateľská  služba a vlastné zdroje CVČ rok 2020 určené na financovanie bežných výdavkov 
v roku 2021. Prostriedky sú účelovo viazane.  
 
     Vo výdavkovej časti rozpočtu  sa zvyšuje rozpočet:  
 
Bežný rozpočet: 
Bežný rozpočet vo výdavkovej časti je  celkovom navýšený o 195 338,24€   Tieto výdavky sú na 
financovanie výdavkov podľa podrobného rozpisu pre  základnú školu školské zariadenia, 
materskú školu a centrum voľného času v takom rozsahu, ako sú kryté zdrojmi štátneho 
rozpočtu. V návrhu sú riešené aj výdavky pre základnú školu zo zdrojov mesta  na odchodné 



a odstupne pre školskú jedáleň pri ukončení pracovného pomeru zamestnankyne vo výške  
6 485,-€ a dofinancovanie projektu  MPC vo výške 13 800,-€. Na dofinancovanie týchto 
výdavkov boli použité zdroje v rámci presunú medzi výdavkovými položkami a znížením 
nečerpaných výdavkov. 
 
Kapitálový rozpočet: navýšenie  v celkovej výške 67 647,68-€   Prostriedky sú určené na  
odstránenie havarijného stavu  v základnej škole zo zdrojov štátneho rozpočtu  87 699,-€  
dofinancovanie zo zdrojov mesta presunom medzi položkami kapitálového rozpočtu vo výške   
25 000,- €.Vo výške 10 969,- € je refundácia  výdavkov na projekt školiace zariadenie a zníženie  
vo výške 30 300,32 € na projekt energ. účinnosť MsPS. V rámci zmeny rozpočtu je navrhnuté do 
rozpočtovanie  výdavkov na MK  vo výške 7 726,-€ a vlastné zdroje na projekt energet. účinnosť 
MsPS vo výške 71 592,- €. Všetky tieto zmeny sú navrhované presunom medzi jednotlivými 
ekon. klasifikáciami bez navýšenia čerpania prostriedkov z fondu rezerv.       
 
Podrobný rozpis navrhovaných úprav   podľa  ekonomickej a funkčnej klasifikácie  je v prílohe. 
            


