
 Dôvodová správa k zmene rozpočtu Mesta Nová Dubnica  na rok 2010 

 

V Novej Dubnici 1/7 13.10.2010 

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. 

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

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

Materiálu, ktorý bol vypracovaný do MsZ predchádzali materiály, ktoré boli predložené na FaMK a na 

MsR, tieto boli potom na základe podnetov dopracované v tejto konečnej verzii predložené do MsZ. 

 
Rozborová časť: 

 

I. zmena rozpočtu sa prejaví v rozpočte 

a) Zariadenie pre seniorov 

b) neštátnych ZUŠ a školských zariadení 

c) obecných školských zariadení 

d) mesta. 

 

a) Zariadenie pre seniorov – príloha č.1 

 

    zmena v bežnom  rozpočte /v príjmovej aj výdavkovej časti/ - zvýšenie o 500 € 

- navýšenie položky o 500 €  v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu - príspevok  Mesta Nová 

Dubnica na zájazd pre obyvateľov ZpS  

 

    zmena v kapitálovom  rozpočte v príjmovej  - zvýšenie o 7 272 € 

- navýšenie položky v príjmovej časti rozpočtu  o 7 272 € na základe kapitálového transferu 

z MPSVR na realizáciu projektu „Zakúpením konvektomatu  do stravovacej prevádzky 

výrazne zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v oblasti stravovania pre klientov 

Zariadenia pre seniorov v Novej Dubnici“  

 

    zmena v kapitálovom  rozpočte vo výdavkovej časti  - zníženie o 1 000 € 

- v rozpočte sa uvažovalo so spoluúčasťou mesta na nákup konvektomatu vo výške       1 tis. €, 

nakoľko ZpS finančné prostriedky postačujú nie je potrebné s touto čiastkou v rozpočte 

uvažovať / príjmová časť bola v rozpočte mesta/ 

             

REKAPITULÁCIA -  rozpočet rozpočet 

Zariadenie pre seniorov schválený po zmene  

Príjmy: 466 793,00 474 565,00 

Výdavky: 467 793,00 474 565,00 

Rozpočet -1 000,00 0,00 
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Bežný rozpočet  -  rozpočet rozpočet 

Zariadenie pre seniorov schválený po zmene  

Bežné príjmy: 444 193,00 444 693,00 

Bežné výdavky: 444 193,00 444 693,00 

Rozpočet 0,00 0,00 

    

Kapitálový rozpočet  -  rozpočet rozpočet 

Zariadenie pre seniorov schválený po zmene  

Kapitálové príjmy: 22 600,00 29 872,00 

Kapitálové výdavky: 23 600,00 29 872,00 

Rozpočet -1 000,00 0,00 

 

 Rekapitulácia: 

Po uskutočnených zmenách bude rozpočet Zariadenia pre seniorov  ,  v príjmovej časti aj  vo 

výdavkovej časti vo výške 474 565 € .  

Zmena rozpočtu je v celkovom objeme finančných prostriedkov  v bežnom rozpočte 7 772 € a 6 772 € 

v kapitálovom rozpočte. 

 

b) neštátne ZUŠ a školské zariadenia – príloha č.2 

 

    zmena v bežnom  rozpočte /v príjmovej aj výdavkovej časti/ - zníženie o 16 511 €  

- zníženie položky o 16 511 €  v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu – na základe zníženého 

výnosu z PDFO pre mesto na rok 2010, sa ponížil aj príjem pre školy /zníženie bude 

schválené aj príslušným VZN/ 

 

REKAPITULÁCIA -  rozpočet rozpočet 

neštátne ZUŠ a školské 

zariadenia schválený po zmene  

Príjmy: 134 951,00 118 440,00 

Výdavky: 134 951,00 118 440,00 

Rozpočet 0,00 0,00 

   

Bežný rozpočet  -  rozpočet rozpočet 

neštátne ZUŠ a školské 

zariadenia schválený po zmene  

Bežné príjmy: 134 951,00 118 440,00 

Bežné výdavky: 134 951,00 118 440,00 

Rozpočet 0,00 0,00 

      

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 118 440 € . 

Zmena rozpočtu je v celkovom objeme finančných prostriedkov 16 511 €. 
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c) obecné školské zariadenia – príloha č.3 

 

    zmena v bežnom  rozpočte v príjmovej časti  - zníženie o 19 746 € 

- zníženie položky  daňové príjmy  o 23 514 € - ide taktiež o  zníženie z dôvodu nižšieho 

výnosu dane z príjmov FO pre mesto, čo sa dotkne všetkých subjektov  

- v položke nedaňové príjmy budú navýšené vlastné prímy na základe skutočnosti vo výške 

2 166 € /ZŠ a MŠ/ 

- a v položke granty dôjde k zvýšeniu hmotnej núdze na základe lisu z KŠÚ o 602 € a vlastných 

príjmov na prenesené kompetencie o 1 tis. € 

 

    zmena v bežnom  rozpočte vo výdavkovej  časti  - zníženie o 21 521 € 

- zníženie podľa príjmovej časti rozpočtu 

- v rozpočte materskej školy dôjde k preklasifikovaniu bežných výdavkov na kapitálové vo 

výške 1 775 € 

       

    zmena v kapitálovom  rozpočte vo výdavkovej časti  - zvýšenie o 1 755 € 

-  preklasifikované boli  bežné výdavky vo výške 1 775 € na kapitálové, z dôvodu  

       potreby zakúpenia konvektomatu, ktorý spĺňa podmienky kapitálového výdavku  

          

REKAPITULÁCIA -  rozpočet rozpočet 

obecné školské zariadenia schválený po zmene  

Príjmy: 1 592 238,00 1 572 492,00 

Výdavky: 1 665 091,00 1 645 345,00 

Rozpočet -72 853,00 -72 853,00 

   

Bežný rozpočet  -  rozpočet rozpočet 

obecné školské zariadenia schválený po zmene  

Bežné príjmy: 1 592 238,00 1 572 492,00 

Bežné výdavky: 1 665 091,00 1 643 570,00 

Rozpočet -72 853,00 -71 078,00 

      

Kapitálový rozpočet  -  rozpočet rozpočet 

obecné školské zariadenia schválený po zmene  

Kapitálové príjmy: 0,00 0,00 

Kapitálové výdavky: 0,00 1 775,00 

Rozpočet 0,00 -1 775,00 

 

Rekapitulácia: 

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

1 572 492 € a vo výdavkovej časti vo výške 1 645 345 €, 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 19 746 €.  

         

d) mesto – príloha č. 4 a 5 

 

 zmena v bežnom rozpočte v príjmovej časti  - zníženie o – 194 944 € 

- položky sú podrobne okomentované v prílohe č. 4 

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

o 265 233 €  

Po očistení  výnosu DPFO o finančné prostriedky, ktoré sú určené pre neštátne ZUŠ a ŠZ  / 118 440 €   

t.j. 6% / o finančné prostriedky pre obecné školské zariadenia   / 951 486 €  t.j. 44% /   bude na meste 

rozpočtovaný výnos DPFO vo výške 1 083 714 €  čo je v percentuálnom vyjadrení 50 % z výnosu 
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      -     daň z nehnuteľnosti je zvýšená podľa predpokladu plnenia 

- v nedaňových príjmoch bude rozpočet zvýšený o 721 € / úpravy podľa skutočnosti / 

- granty a transfery – zvýšenie o 64 252 €, úprava rozpočtu sa týka finančných prostriedkov na 

projekty financované z rozpočtu ESF a ŠR, ktoré mesto získalo – zníženie o 16 271 € /je 

predpoklad nenaplnenia v tomto roku/, významnou položkou je dotácia z MF SR /72 270 € / 

na rok 2010 na financovanie bežných výdavkov a príspevok na voľby do NR SR /8 093 € / 

 

 zmena v bežnom rozpočte  /vo výdavkovej časti/ - zvýšenie  o 28 669 € 

- položky sú podrobne okomentované v prílohe č. 5 

- všeobecne verejné služby– k zníženiu došlo vo výške – 4 002 €   

- finančná a rozpočtová oblasť – zvýšenie o 1 004 € 

- všeobecne verejné služby inde neklasifikované  - zvýšenie o 6 731 € 

- policajné služby – zníženie o – 3 034 € 

- cestná doprava – zníženie o – 8 962 € 

- nakladanie s odpadmi – zvýšenie 21 463 € 

- verejné osvetlenie – zníženie o – 5 615 € 

- bývanie a občianska vybavenosť – zníženie o -2 756 € 

- iné zdravotnícke služby – zvýšenie o 1 905 € 

- rekreačné a športové služby – zvýšenie o 8 495 € 

- klubové a špeciálne kultúrne zariadenia – zvýšenie o 4 976 € 

- knižnica – zníženie o -223 € 

- ostatné kultúrne služby – zvýšenie o 9 492 € 

- náboženské a iné spoločenské služby – zvýšenie o 1 732 € 

- invalidita a ťažké zdravotné postihnutie – zvýšenie o 300 € 

- zariadenie sociálnych služieb – staroba – zníženie o -3 837 € 

- sociálne zabezpečenie inde neklasifikované – zvýšenie o 1 tis. € 

Čerpanie výdavkov a ich možné šetrenie bolo prerokované s vedúcimi oddelení, aby nebola po 

finančnej stránke ohrozená činnosť týchto oddelení. 

 

Bežný rozpočet je po zmene schodkový vo výške – 509 007 €. 

Bežný rozpočet  -  rozpočet rozpočet 

mesto schválený po zmene  

Bežné príjmy: 2 392 517,00 2 197 573,00 

Bežné výdavky: 2 677 911,00 2 706 580,00 

Rozpočet -285 394,00 -509 007,00 

 

 zmena v kapitálovom  rozpočte v príjmovej časti – zníženie o 270 tis. € 

- položky sú podrobne okomentované v prílohe č. 4 

- rozpočet je znížený o príjem z predaja pozemku  /Hrivis / - v tomto roku k odpredaju nedôjde 

 

 zmena v kapitálovom  rozpočte vo výdavkovej časti – zníženie o 211 647 € 

- položky sú podrobne okomentované v prílohe č. 5 

- z dôvodu výpadku kapitálového príjmu vo výške 270 tis. € boli prehodnotené kapitálové 

výdavky a došlo ich celkovému zníženiu, teda k zastaveniu, niektorých investičných akcií 

a naopak  z dôvodu nevyhnutnosti riešiť vzniknutú situáciu, boli do rozpočtu zaradené nové 

akcie a to vo výške 35 195 € 

 

Kapitálový rozpočet je po zmene schodkový vo výške – 2 600 125 € . 

Kapitálový rozpočet  -  rozpočet rozpočet 

mesto schválený po zmene  

Kapitálové príjmy: 590 390,00 320 390,00 

Kapitálové výdavky: 3 132 162,00 2 920 515,00 

Rozpočet -2 541 772,00 -2 600 125,00 
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 zmena vo finančných operáciách v aktívach - zvýšenie o 280 966 € 

- položky sú podrobne okomentované v prílohe č. 4 

- na vykrytie bežných výdavkov je potrebné zapracovať do rozpočtu zostatok finančných 

prostriedkov na fonde FOaRM vo výške 223 613 € 

- rozpočtované výdavky na úver na rekonštrukciu MŠ – projekt ESF, je možné znížiť, nakoľko 

akcia je ukončená a nie je potrebné čerpať ďalší úver vo výške 128 020 € 

- na pokrytie ostatných investičných akcií z dôvodu výpadku príjmu z predaja pozemku vo 

výške 270 tis. € je potrebné navýšiť čerpanie Komunál komfort úveru o 185 373 € 

 

Finančné operácie sú po zmene prebytkové vo výške 3 181 985 € . 

Finančné operácie  -  rozpočet rozpočet 

mesto schválený po zmene  

Finančné aktíva: 3 208 559,00 3 489 525,00 

Finančné pasíva: 307 540,00 307 540,00 

Rozpočet 2 901 019,00 3 181 985,00 

 

Rekapitulácia: 

Po uskutočnených zmenách bude rozpočet mesta, ktorého súčasťou sú aj finančné operácie prebytkový 

vo výške 72 853 €.  

Bežný rozpočet je schodkový vo výške -509 007 € , kapitálový je schodkový vo výške  -2 600 125 € 

a finančné operácie sú prebytkové vo výške 3 181 985 €. Po vykrytí schodku bežného a kapitálového 

rozpočtu mesta prebytkovým finančnými operáciami , ostáva rozpočet mesta ešte prebytkový vo 

výške 72 853 €, je to prebytok, ktorým sa vykrýva schodok obecných školských zariadení v bežnom 

rozpočte vo výške -71 078 € a v kapitálovom vo výške -1 775 €.  Zmena rozpočtu v príjmoch je vo 

výške – 183 978 € a  vo výdavkovej časti je  zníženie o 182 978 € . 

 

REKAPITULÁCIA -  rozpočet rozpočet 

mesto schválený po zmene  

Príjmy: 6 191 466,00 6 007 488,00 

Výdavky: 6 117 613,00 5 934 635,00 

Rozpočet 73 853,00 72 853,00 

 

 

Ekonomická časť: 

 

Hlavným dôvodom zmeny rozpočtu mesta je prepad výnosu dane z príjmov fyzických osôb v roku 

2010, ktorý v číselnom vyjadrení znamená pre Mesto Nová Dubnica ponížiť príjem o 305 258 €. 

Skutočné dopady krízy na mestá a obce boli v roku 2009 a aj v roku 2010 výrazne horšie ako boli 

pôvodné odhady a doterajšie dotácie mestám a obciam na zmiernenie dopadov krízy po výraznom 

poklese DPFO v roku 2010 pod úroveň alebo zhruba na úroveň roku 2006 /kedy mestá nefinancovali 

z výnosu neštátne školské zariadenia /, ako aj prognóza tejto dane na rok 2011, ohrozujú nielen 

ekonomickú stabilitu miestnej územnej samosprávy, ale aj schopnosť miest plniť základné funkcie. 

Mestá a obce sú jediným subjektom verejnej správy, ktorým klesajú daňové príjmy dva po sebe idúce 

roky 2009 a 2010. 

 

Touto zmenou rozpočtu sa zapracovali do bežného rozpočtu požiadavky jednotlivých oddelení, ktoré 

vyplynuli z potrieb a tiež zmeny týkajúce sa zníženia príjmov na základe nižšieho výnosu PDFO. 

Súčasťou zmeny je aj presun finančných prostriedkov, kedy bolo možné vykryť niektoré položky, 

u ktorých došlo k prekročeniu čerpania inou položkou, kde nebude 100%-né plnenie.  

Zmena prebehne aj v kapitálovom rozpočte, kde došlo k výpadku príjmov, čiastočne dôjde k zníženiu 

výdavkov, ale rozdiel, ktorý nie je pokrytý je treba vykryť čerpaním úveru. 

Po zapracovaní všetkých požiadaviek do predbežného návrhu na zmenu rozpočtu sa vyšplhá výška 

čerpaného úveru na investičné akcie mimo projektov na sumu 185 373 €  / v predchádzajúcej zmene 



 Dôvodová správa k zmene rozpočtu Mesta Nová Dubnica na rok 2010 

Vypracoval: Ing. Ježíková Eva  22.09.2010 6/7 

bol zapracovaný do rozpočtu úver vo výške 294 927 €, teda celkom je potrebná výška úveru            

480 300 € / , za predpokladu, že nedôjde v príjmovej časti k neočakávanému príjmu. 

 

Na dosiahnutie vyrovnanosti rozpočtu /bežného/ bolo potrebné zapracovať do finančných 

operácií aj čerpanie finančných prostriedkov vo výške 223 613 € z FOaRM, tým dôjde k 100%-

nému dočerpaniu fondu. MsZ  zo dňa 13.4.2010 schválilo viazanosť 100 000 € z  tohto fondu na 

sociálnu oblasť – /výdavky na ZpS/. Nakoľko však v tomto roku nedôjde k ich čerpaniu a pre 

mestá platí posledný rok výnimka, kedy je možné vykrývať z fondov schodok bežného rozpočtu 

, mesto sa rozhodlo použiť tieto finančné prostriedky v tejto zmene rozpočtu. 

 

 Bežný rozpočet je postavený schodkový vo výške – 580 085 € k čomu je citovaná zmena zákona, 

nakoľko mestá do 1.3.2009 nesmeli zostaviť schodkový bežný rozpočet, až do výnimky, ktorá je v  

platnosti od tohto dátumu do 31.12.2010. 

 S účinnosťou od 1.3. 2009 došlo k zmene zákona č. 54/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa 
dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
„§ 21 c...Ustanovenia §10 ods.7 a podmienky ustanovené v §10 ods. 9 obec a VÚC 
nie sú povinné uplatňovať do 31.decembra 2010; v tomto období obec a VUC nie sú 
povinné uplatňovať vo vzťahu k zabezpečeniu vyrovnanosti bežného rozpočtu ani 
ustanovenia §12 ods.3 a §14 ods.2 písm. c). To neplatí vo vzťahu k zostaveniu 
rozpočtu na roky 2011 až 2013.“ 
 
Výdavky vo výške 100 000 € budú kapitálového charakteru a na takýto výdavok je možné si 

zobrať úver alebo v prípade kladného výsledku hospodárenia s rozpočtom mesta za rok 2010 je 

možné pri schválení záverečného účtu viazať tieto prostriedky z neho. 

 

 

REKAPITULÁCIA - spolu P-V rozpočet rozpočet 

 schválený po zmene  

Bežné príjmy: 4 563 899,00 4 333 198,00 

Bežné výdavky: 4 922 146,00 4 913 283,00 

Rozpočet -358 247,00 -580 085,00 

   

REKAPITULÁCIA - spolu P-V rozpočet rozpočet 

 schválený po zmene  

Kapitálové príjmy: 612 990,00 350 262,00 

Kapitálové výdavky: 3 155 762,00 2 952 162,00 

Rozpočet -2 542 772,00 -2 601 900,00 

   

REKAPITULÁCIA - spolu P-V rozpočet rozpočet 

 schválený po zmene  

Príjmy: 5 176 889,00 4 683 460,00 

Výdavky: 8 077 908,00 7 865 445,00 

Rozpočet -2 901 019,00 -3 181 985,00 

   

Finančné operácie  -  rozpočet rozpočet 

mesto schválený po zmene  

Finančné aktíva: 3 208 559,00 3 489 525,00 

Finančné pasíva: 307 540,00 307 540,00 

Rozpočet 2 901 019,00 3 181 985,00 
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REKAPITULÁCIA - spolu rozpočet rozpočet 

 schválený po zmene  

Príjmy: 8 385 448,00 8 172 985,00 

Výdavky: 8 385 448,00 8 172 985,00 

Rozpočet 0,00 0,00 

 

Rekapitulácia: 

 

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

výdavkovej časti vo výške 8 172 985 €. Prebytkom finančných operácií vo výške 3 181 985 € je 

vykrývaný schodok bežného rozpočtu -580 085 € a schodok kapitálového rozpočtu vo výške                

-2 601 900 €. Zmena rozpočtu je v celkovom objeme finančných prostriedkov – 212 463 €. 

 
II. finančné fondy mesta 

 

v € pred zmenou 

usporiadanie 

ZÚ 

prevod do 

rozpočtu po zmene 

Rezervný fond 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fond obnovy a rozvoja 

mesta 0,00 223 613,00 223 613,00 0,00 

Fond rozvoja školstva 0,00  0,00 0,00 0,00 

 

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 – Zariadenie pre seniorov 

Príloha č.2  – príjmy  -  výdavky – neštátne ZUŠ a školské zariadenia 

Príloha č.3  – príjmy  -  výdavky – obecné školské zariadenia 

Príloha č.4  – príjmy  -    mesto 

Príloha č.5  – výdavky -  mesto 

Príloha č.6 – navýšenie Dexia Komunál komfort úveru 

Príloha č.7 – návrh na viazanosť finančných prostriedkov 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Ježíková                                                                Ing. Zoltán Stopiak 

                                                         vedúci EO 

 

 

 


