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Dôvodová správa 
 
Návrh  na V. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2022 sa predkladá na schválenie 

v súlade s §14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých predpisov a rieši finančné krytie týchto rozpočtových výdavkov mesta: 

 

Bežný rozpočet: 

• V podprograme Miestne komunikácie  - zvýšenie rozpočtových prostriedkov o sumu 5.000,- EUR – 
na opravu chodníkov a ciest. 

• V podprograme Rekreačné a športové zariadenia – zvýšenie rozpočtových prostriedkov o sumu 
307.620,- EUR na dofinancovanie prevádzkových výdavkov na futbalovom štadióne v výške 
115.000,- EUR a dofinancovanie prevádzkových výdavkov na zimnom štadióne vo výške 192.620,-
EUR. 

• V podprograme Riadenie projektov a investičné akcie – zvýšenie rozpočtových prostriedkov o sumu 
40.000,- EUR - na zabezpečenie verejného obstarávania pre rekonštrukciu mestskej krytej plavárne. 

• V programe Kultúra – zvýšenie rozpočtových výdavkov o sumu 13.200,- EUR na mzdové výdavky 
z dôvodu vyplatenia jednorazovej odmeny 500,- EUR zamestnancom v štátnej a verejnej správe 
a zabezpečenie adventného koncertu v Kostole Povýšenia Sv. Kríža. 

• V programe Komunikačné prostriedky – zvýšenie rozpočtových prostriedkov o sumu 1.500,- EUR na 
zakúpenie umeleckého diela. 

• V programe Sociálna starostlivosť – zvýšenie rozpočtových výdavkov o sumu 15.500,- EUR na 
zvýšenie príspevku pre zariadenie ZPS Domov pri Kaštieli  - z dôvodu vyplatenia jednorazovej 
odmeny 500,- EUR zamestnancom v štátnej a verejnej správe. 

• V programe Školstvo - zvýšenie rozpočtových prostriedkov o sumu 151.000,- EUR na originálne 
kompetencie na mzdové prostriedky -  z dôvodu vyplatenia jednorazovej odmeny 500,- EUR 
zamestnancom v štátnej a verejnej správe. 

 

 

 Zvýšenie rozpočtových prostriedkov bude finančne kryté nasledujúcim spôsobom:                                                                                                                                                                         

• Zvýšením bežných príjmov v položke – Výnos dane poukázaný územnej samospráve o sumu 

505.820,- EUR; v položke – Daň z majetku o sumu 22.500,- EUR , nedaňové príjmy – Príjem 

z reklamy v mestských novinách – 4.000,- EUR. 

• Presunom rozpočtových prostriedkov z podprogramu – Grantový systém v sume 1.500,-Eur. 
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Číslo 
programu/ 

podprogramu 

Zmena rozpočtu vykonaná rozpočtovým opatrením v 
zmysle zákona 583/2004 Z. z. §14 ods. 2 písmeno: 

Suma 
Kód 

ekonomickej 
klasifikácie 

 
a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci 
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy 
a celkové výdavky, 

  

 1.4 Grantový systém -1 500 600 

  b) povolené prekročenie a viazanie príjmov,       

  Bežné príjmy - daňové 528 320 100 

 Bežné príjmy - nedaňové 4 000 200 

  c) povolené prekročenie a viazanie prostriedkov     

  3. 7 Miestne komunikácie 5 000 600 

  4. 2 Rekreačné a športové zariadenia 307 620 600 

  4. 4 Riadenie projektov a investičné akcie 40 000 600 

  6. Kultúra 13 200 600 

  7. Komunikačné prostriedky 1 500 600 

  8. Sociálna starostlivosť 15 500 600 

  9. Školstvo 151 000 600 

Bežné príjmy 532 320 

Bežné výdavky 533 320 
 

 

 

 

 

• Zimný štadión, ako energeticky najnáročnejšie športovisko, významne ovplyvnil skokovitý 

rast cien energií. V spojení s rastúcou infláciou, ktorej výsledkom je rast cenových vstupov 

prakticky vo všetkých rozhodujúcich položkách ovplyvnili celkové náklady na bežnú 

prevádzku. K bežným prevádzkovým nákladom pripočítavame finančné náklady na 

splácanie rolby, ktorú sme obstarali pred spustením športoviska do bežnej prevádzky. 

 

• Futbalový štadión rovnako ako zimný štadión ovplyvnil rast energií a cenový nárast v bežnej 

činnosti zloženej zo spotreby materiálu, opráv, ostatných služieb a mzdových nákladov. Do 

dotácie sa nezapočítava splátka investičného úveru, úrokov a platba dane z nehnuteľnosti. 

Rovnaký postup uplatňujeme aj v prípade zimného štadióna.  

 

• Verejné obstarávanie - činnosť nevyhnutná k zabezpečeniu nákupu tovarov a služieb podľa 

zákona. Ide o obstarávanie investičných výdavkov na krytú plaváreň. Nerobíme jednu veľkú 

súťaž, ale rozdeľujeme ju sektorovo podľa stavebných celkov. Dochádza k vyššej prácnosti 

v obstarávacom procese a mimo krízového obdobia k úspore nákladov.  
 


