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Dôvodová správa 
 
 

 
Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2020 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 Vnútorná sprava úradu – zvýšenie rozpočtových výdavkov o sumu 60.000,- Eur. 

Z toho: výdavky súvisiace s pandémiou koronavírusu v sume 50.000,- Eur a výdavky - trovy 

exekútorom na ukončenie exekučného konania, v súvislosti s novou legislatívou o sumu 10 000 Eur.  

 

Zvýšenie rozpočtových výdavkov v podprograme Mestský úrad bude finančne kryté nasledujúcim 

spôsobom: 

 

a) zvýšením bežných príjmov v položke Granty a transfery v sume 1.260,- Eur od poslancov MsZ,  

b) presunom prostriedkov z podprogramu Grantový systém v sume 22.000,- Eur (z toho:17.000,- Eur -

grantový systém pre bytové spoločenstvá v zmysle VZN a 5.000,- Eur -  finančné dary a dotácie 

v kompetencii primátora mesta), z podprogramu Miestne komunikácie v sume 13.740,- Eur 

(finančné prostriedky budú presunuté z podpoložiek – Vodorovné dopravné značenie a bežná údržba 

chodníkov a ciest), z podprogramu Príležitostné trhy v sume 6.500,- Eur (ide o celú sumu vyčlenenú 

na akciu „Festival Vína“), z programu Sociálna starostlivosť v sume 10.000,- Eur (zníženie 

rozpočtovanej sumy na príspevok pre neštátne sociálne zariadenia vzhľadom na nízke čerpanie) 

a z programu Školstvo v sume 6.500,- Eur ( ide o prostriedky rozpočtované na akciu „Deň učiteľov“ 

a výdavky súvisiace s partnerstvom – mesto Svitavy). 

 

   
(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 

 

a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci 

schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové 

príjmy a celkové výdavky 

  

1.4. Podprogram Grantový systém -22 000 600 

4.3. Podprogram Miestne komunikácie -13 740 600 

4.7. Podprogram Príležitostné trhy -6 500 600 

8. Program Sociálna starostlivosť -10 000 600 

9. Program Školstvo -6 500 600 

  b) povolené prekročenie a viazanie príjmov,       

  Granty a transfery 1 260 300 

  c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov     

1.2. Podprogram Mestský úrad 60 000 600 

 


