
         
       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  prvú zmenu rozpočtu:  
Rozpočet po navrhovanej zmene,  ako  vyrovnaný : 
            
Príjmy vo výške:     6 601 689,70,- € 
Výdavky vo výške:    6 601 689,70,- € 
 

Príjmy Pôvodný rozpočet 
/v €      Zmena č. 1 Rozpočet po zmene 

bežný rozpočet 4 166 098,00 187 465,00 4 353 563,00 
kapitálový rozpočet 1 392 950,00 -132 718,00 1 260 232,00 
finančné operácie 576 477,00 411 417,70 987 894,70 
Spolu 6 135 525,00 466 164,70 6 601 689,70 
Výdavky   0,00   
bežný rozpočet 4 166 098,00 201 664,70 4 367 762,70 
kapitálový rozpočet 1 921 488,00 264 500,00 2 185 988,00 
finančné operácie 47 939,00 0,00 47 939,00 
Spolu 6 135 525,00 466 164,70 6 601 689,70 

Zvýšenie rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti  v celkovej sume 466 164,70 € 
 
  V príjmovej  časti rozpočtu sa mení rozpočet: 
 
 Bežný rozpočet:  navýšenie o 187 465,- €        Zvýšenie zo štátnych zdrojov na prenesený výkon 
štátnej správy vo výške 177 367,- €  vlastné zdroje mesta vo výške 10 098,- € 
 
 Kapitálový rozpočet: zníženie vo výške 132 718.-€  presun medzi druhmi rozpočtu  do príjmových 
finančných operácií . 

 
Príjmové finančné operácie: navýšenie o 411 417,70 ,-€   Zvýšenie rozpočtu na krytie kapitálových 
výdavkov vo výške   264 500 €  a zdroje zo ŠR rok 2021 na finančné krytie  výdavkov, ktoré sú 
účelovo viazane vo výške 146 917,70 € 
  
     Vo výdavkovej časti rozpočtu  sa mení rozpočet:  
 
Bežný rozpočet:  Zvýšenie bežného rozpočtu vo výdavkovej časti je vo výške 201 664,70 €  
Prostriedky sú určené na prenesený výkon štátnej správy. Zvýšenie rozpočtu na položke  637005 
špeciálne služby  geometrické plány vo výške 3 500 €. Prostriedky na jarmok vo výške 5 000,.€ 
a presun medzi položkami vo výške  15 093,-€  Rozpis výdavkových položiek je v prílohe. 
 
Kapitálový rozpočet:                        Zvýšenie o 264 500 € na tieto akcie :  

• Rekonštrukcia MK                                            250 000,- € 
• Rekonštrukcia  Amfiteáter                                   10 000,- € 
• Stavebné úpravy  kryt CO                                      3 500 ,-€ 
• Stavebné úpravy  pomník                                       1 000 ,-€ 

 
Podrobný rozpis navrhovaných úprav   podľa  ekonomickej a funkčnej klasifikácie  je v prílohe. 



            


