
 

1 

 
 

Dôvodová správa 
 
 

 
Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2021 sa predkladá v súlade s 

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

niektorých predpisov a rieši finančné krytie nasledujúcich rozpočtových výdavkov mesta: 

 

 

Bežné výdavky: 

• V podprograme Grantový systém – zvýšenie rozpočtových výdavkov o sumu 3.000,- EUR 

z dôvodu dotácie pre Farnosť Povýšenia Sv. Kríža. 

• V podprograme Rekreačné a športové zariadenia – zvýšenie rozpočtových výdavkov 

o sumu 163.000,- Eur. Z toho 84.000,- Eur zvýšenie dotácie na prevádzku Futbalového 

štadióna a 79.000,- zvýšenie dotácie na prevádzku Zimného štadióna. 

• V podprograme Riadenie projektov a investičné akcie – zvýšenie rozpočtových výdavkov 

o sumu 44.000,- Eur -  dotácia na verejné obstarávanie súvisiace s rekonštrukciou 

mestskej krytej plavárne. 

 

 

Futbalový štadión je nákladovo porovnateľný s predchádzajúcim rokom. Ide o bežnú činnosť 

zloženú zo spotreby materiálu, energií, 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.  

 

Zimný štadión sme prevádzkovali druhý rok. Jeho prevádzka, vzhľadom na skutočnosť, že ide 

o interiérové športovisko, významne zasiahla pandémia COVID. I napriek uzatvoreniu prevádzky 

už v marci sa sezóna spustila neplánovane od júla. K bežným prevádzkovým nákladom 

pripočítavame náklady na splácanie rolby vo výške 26 400 €. 

 

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

zákona. Ide o obstarávanie investičných výdavkov na krytú plaváreň. Tým, že nerobíme jednu 

veľkú súťaž, ale rozdeľujeme ju sektorovo podľa stavebných celkov dochádza k výraznejším 

úsporám a k vyššej prácnosti v obstarávacom procese zároveň.  

 

 

 

Zvýšenie rozpočtových výdavkov bude finančne kryté nasledujúcim spôsobom: 

 

• Zvýšením príjmov z bežného rozpočtu o sumu 44.000,- Eur v položke - Výnos dane z 

príjmov poukázaný územnej samospráve,                                                                                                                                                                                                        

• Zvýšením príjmov bežného rozpočtu o sumu 166.000,- Eur v položke  - Dane z majetku 

 
 
 
 



 

2 

 
 
   (v euro) 

Číslo 

programu/ 

podprogramu 

Zmena rozpočtu vykonaná rozpočtovým opatrením v 

zmysle zákona 583/2004 Z. z. §14 ods. 2 písmeno: 
Suma 

Kód 

ekonomickej 

klasifikácie 

  b) povolené prekročenie a viazanie príjmov,       

 Bežné príjmy 210 000 100 

  c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov     

1.4. Podprogram Grantový systém 3 000 600 

4.6. Podprogram Rekreačné a športové zariadenia 163 000 600 

4.8. Podprogram Riadenie projektov a investičné akcie 44 000 600 

 


