
 Dôvodová správa k zmene rozpočtu Mesta Nová Dubnica  na rok 2010 

 

V Novej Dubnici 1/4 05.10.2010 

Dôvodová správa 
 
K bodu:  Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Nová Dubnica na rok 2010. 

 

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom 

roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom roku. 
Príslušný orgán obce vykonáva podľa potrieb zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 

rozpočtovými opatreniami, ktorými sú: 

a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 

nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, 

b) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, 
c) viazanie rozpočtovaných výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením 

rozpočtovaných príjmov alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného 

rozpočtu z iných dôvodov ako použitím rezervného fondu podľa §10 ods.8 alebo 

použitím účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, 

z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, 17 a ) nevyčerpaných v minulých 

rokoch. 
 

Ekonomická časť: 

 
Materiál  zmena rozpočtu mesta je pripravená formou dôvodovej správy a tabuľkových príloh, 

v ktorých sú podrobne všetky zmeny rozpísané položkovite podľa jednotlivých akcií. 

Táto zmena rozpočtu je vynútená z dôvodu neschválenia materiálu, ktorý bol predkladaný na MsZ 

konanom dňa 27.09.2010, a to VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta 

Nová Dubnica. Tento materiál bo úzko prepojený s materiálom zmena rozpočtu, ktorý bol MsZ 

schválený. Nakoľko je potrebné zosúladiť tieto dva materiály je potrebná ďalšia zmena rozpočtu. 

 

Rozborová časť: 

 

I. zmena rozpočtu sa prejaví v rozpočte 

a) neštátnych ZUŠ a školských zariadení 

b) obecných školských zariadení 

c) mesta. 

 

a) neštátne ZUŠ a školské zariadenia – príloha č.1 

 

    zmena v bežnom  rozpočte /v príjmovej aj výdavkovej časti/ - zvýšenie o 9 531 €  

- zvýšenie položky výnosu z PDFO o 9 531 €  v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu /zmena 

bude schválené aj príslušným VZN/ 

 

REKAPITULÁCIA -  rozpočet rozpočet 

neštátne ZUŠ a školské 

zariadenia schválený po zmene 

Príjmy: 118 440,00 127 971,00 

Výdavky: 118 440,00 127 971,00 

Rozpočet 0,00 0,00 

   

Bežný rozpočet  -  rozpočet rozpočet 

neštátne ZUŠ a školské 

zariadenia schválený po zmene 

Bežné príjmy: 118 440,00 127 971,00 

Bežné výdavky: 118 440,00 127 971,00 

Rozpočet 0,00 0,00 
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Kapitálový rozpočet  -  rozpočet rozpočet 

neštátne ZUŠ a školské 

zariadenia schválený po zmene 

Kapitálové príjmy: 0,00 0,00 

Kapitálové výdavky: 0,00 0,00 

Rozpočet 0,00 0,00 

 

 

 Rekapitulácia: 

Po uskutočnených zmenách bude rozpočet neštátnych ZUŠ a školských zariadení   vyrovnaný   

v príjmovej aj vo výdavkovej časti vo výške 127 971 € . 

Zmena rozpočtu je v celkovom objeme finančných prostriedkov 9 531 €. 

 

c) obecné školské zariadenia – príloha č.2 

 

        zmena v bežnom  rozpočte /v príjmovej aj výdavkovej časti/ - zvýšenie o 9 452€  

- zvýšenie položky výnosu z PDFO o 9 452 €  v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu /zmena 

bude schválené aj príslušným VZN/ 

-  

REKAPITULÁCIA -  rozpočet rozpočet 

obecné školské zariadenia schválený po zmene 

Príjmy: 1 572 492,00 1 581 944,00 

Výdavky: 1 645 345,00 1 654 797,00 

Rozpočet -72 853,00 -72 853,00 

   

Bežný rozpočet  -  rozpočet rozpočet 

obecné školské zariadenia schválený po zmene 

Bežné príjmy: 1 572 492,00 1 581 944,00 

Bežné výdavky: 1 643 570,00 1 653 022,00 

Rozpočet -71 078,00 -71 078,00 

      

Kapitálový rozpočet  -  rozpočet rozpočet 

obecné školské zariadenia schválený po zmene 

Kapitálové príjmy: 0,00 0,00 

Kapitálové výdavky: 1 775,00 1 775,00 

Rozpočet -1 775,00 -1 775,00 

 

 

 

Rekapitulácia: 

Po uskutočnených zmenách bude rozpočet obecných školských zariadení ,  v príjmovej časti vo výške 

1 581 944 € a vo výdavkovej časti vo výške 1 654 797 €, teda schodkový vo výške -72 853 €. Schodok 

bežného rozpočtu je vo výške -71 078 € a schodok kapitálového rozpočtu je vo výške -1 775 €, 

vykrytý je z  finančných aktív mesta   / 69 332 € sú nevyčerpané účelovo určené prostriedky a 3 521 € 

je čerpanie je z FRŠ/. Zmena rozpočtu je v celkovom objeme finančných prostriedkov 9 452 €.  

         

d) mesto – príloha č. 3 

 

 zmena v bežnom rozpočte v príjmovej časti   - zmena nemá vplyv na celkovú výšku rozpočtu 

- v bežnom rozpočte dôjde v  daňových príjmoch k zníženiu na položke výnos dane PDFO   

o 18 983 € , toto zníženie je z dôvodu zvýšeniu rozpočtu na školských zariadeniach z výnosu 

PDFO /v tabuľke je percentuálny prepočet jednotlivých subjektov na výnose PDFO za rok 

2010/  
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schválený 

rozpočet 

rozpočet po 

zmene 

navýšenie / 

zníženie 

%-ny pomer na 

výnose PDFO 

Občianske združenie 

EDEN 61 053,00 64 039,00 2 986,00 2,97% 

SŠ sv. J. Bosca 37 657,00 43 733,00 6 076,00 2,03% 

ŠPP 19 730,00 20 199,00 469,00 0,94% 

ZŠ J. Kráľa 108 427,00 112 223,00 3 796,00 5,21% 

materské školy 480 001,00 485 000,00 4 999,00 22,51% 

CVČ 90 485,00 90 485,00 0,00 4,20% 

ZUŠ 272 573,00 273 230,00 657,00 12,68% 

ZpS 500,00 500,00 0,00 0,02% 

mesto 1 083 714,00 1 064 731,00 -18 983,00 49,43% 

Spolu 2 154 140,00 2 154 140,00 0,00 100,00% 

 

 

 rozpočet po 

zmene 

%-ny pomer na 

výnose PDFO  

neštátne ZUŠ a školské 

zariadenia 
127 971,00 5,94% 

obecné školské zariadenia 960 938,00 44,61% 

ZpS 500,00 0,02% 

mesto 1 064 731,00 49,43% 

Spolu 2 154 140,00 100,00% 

 

 

- mesto tento výpadok z daňových príjmov vykryje príjmom v tejto výške v položke granty 

a transfery, na ktorej očakávame príjem na základe rokovaní  Rady ZMOS s vládou  

Radou ZMOS bol predložený návrh na dofinancovanie miest a obcí v roku 2010 zo štátneho 

rozpočtu v objeme 41 mil. eur. V prípade schválenia preloženého materiálu, by mohlo mesto 

dostať účelovú dotáciu na dofinancovanie bežných príjmov cca vo výške 72 tis. € /takáto suma 

bola mesto pridelená v roku 2009/. Z týchto finančných prostriedkov si mesto uhradí výpadok 

výnosu PDFO. 

V prípade , že táto dotácia zo štátu nebude mestu v roku 2010 poskytnutá , ale v rozpočtu 

v príjmoch je zapracovaná , bude musieť túto stratu vo výške 18 983 € vykryť mesto iným 

príjmom alebo znížením rozpočtovaných výdavkov.  

 

 

 

 

REKAPITULÁCIA -  rozpočet rozpočet 

mesto schválený po zmene 

Príjmy: 6 007 488,00 6 007 488,00 

Výdavky: 5 934 635,00 5 934 635,00 

Rozpočet 72 853,00 72 853,00 

   

REKAPITULÁCIA -  rozpočet rozpočet 

obecné školské zariadenia schválený po zmene 

Príjmy: 1 572 492,00 1 581 944,00 

Výdavky: 1 645 345,00 1 654 797,00 

Rozpočet -72 853,00 -72 853,00 
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REKAPITULÁCIA -  rozpočet rozpočet 

neštátne ZUŠ a školské 

zariadenia schválený po zmene 

Príjmy: 118 440,00 127 971,00 

Výdavky: 118 440,00 127 971,00 

Rozpočet 0,00 0,00 

   

   

REKAPITULÁCIA -  rozpočet rozpočet 

Zariadenie pre seniorov schválený po zmene 

Príjmy: 474 565,00 474 565,00 

Výdavky: 474 565,00 474 565,00 

Rozpočet 0,00 0,00 

   

REKAPITULÁCIA - spolu rozpočet rozpočet 

 schválený po zmene 

Príjmy: 8 172 985,00 8 191 968,00 

Výdavky: 8 172 985,00 8 191 968,00 

Rozpočet 0,00 0,00 

 

 

Rekapitulácia: 

 

Po uskutočnených zmenách bude rozpočet Mesta Nová Dubnica vyrovnaný ,  v príjmovej aj 

výdavkovej časti vo výške 8 191 968 €. Zmena rozpočtu je  v celkovom objeme finančných 

prostriedkov 18 983 €. 

 

III. Použité skratky 

 

BV – bežné výdavky 

BP – bežné príjmy 

FO – finančné operácie 

ZpS – Zariadenie pre seniorov 

NSZ – neštátne školské zariadenia 

FRŠ – fond rozvoja školstva 

FOaRM – fond obnovy a rozvoja mesta 

DPFO –  daň z príjmov fyzických osôb 

OŠZ – obecné školské zariadenia 

ESF – európsky sociálny fond 

 

Súčasťou materiálu sú: 

 

Príloha č.1  – príjmy  -  výdavky – neštátne ZUŠ a školské zariadenia 

Príloha č.2  – príjmy  -  výdavky – obecné školské zariadenia 

Príloha č.3  – príjmy  -    mesto 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Ježíková                                                                Ing. Zoltán Stopiak 

                                                         vedúci EO 

 

 

 


