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Dôvodová správa 
 
 

 
Návrh na III. 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 Verejná zeleň – zvýšenie rozpočtových výdavkov o sumu 8.400 Eur, 

z dôvodu likvidácie škôd po veternej smršti (5.000 Eur) a výsadby živého plota z tují 

(3.400). 

 V podprograme Mestské objekty – zvýšenie rozpočtových výdavkov o sumu 30.500 Eur, 

z dôvodu opravy kúrenia v kaštieli (20.000 Eur) a prechodu prevádzky útulku pre psov pod 

mesto (10.500 Eur). 

 V podprograme Miestne komunikácie – zvýšenie rozpočtových výdavkov o sumu 27.000 

Eur, na opravu chodníkov a ciest. 

 V podprograme Riadenie projektov a investičné akcie – zvýšenie rozpočtových výdavkov 

o sumu 20.000 Eur na prípravu a spoluúčasti projektov. 

 V podprograme Sociálna starostlivosť – zvýšenie rozpočtových výdavkov na dotáciu pre 

ZPS Domov pri kaštieli o sumu 14.100 Eur. 

 

Kapitálové výdavky 

  

 V podprograme Mestské objekty – zvýšenie rozpočtových výdavkov o sumu 3.000 Eur na 

zakúpenie dopravného prostriedku pre útulok pre psy. 

 V podprograme Riadenie projektov a investičné akcie – zvýšenie rozpočtových výdavkov 

o sumu 623.000 Eur, z toho: 576.000 Eur tvorí kapitálových transfer na rekonštrukciu krytej 

plavárne, 20.000 Eur na rekonštrukciu parku pri Zariadení pre seniorov. 10.000 na 

rekonštrukciu triedy v budove materskej školy na Ul. A. Kmeťa, 17.000 Eur na 

vypracovanie projektovej dokumentácie pre mestské plážové kúpalisko. 

 

 

Zvýšenie rozpočtových výdavkov bude finančne kryté nasledujúcim spôsobom: 

 

 V bežnom rozpočte presunom rozpočtových prostriedkov z podprogramu Ľudské zdroje 

v sume 75.000 Eur, z podprogramu Grantový systém v sume 10.000 Eur. Z podprogramu 

Centrum zhodnocovania odpadu – presun vo výške 15.000 Eur. 

 Zvýšením príjmov kapitálového rozpočtu o sumu 626.000 Eur – príjem z predaja mestského 

bytu v sume 68.000 Eur a príjem z predaja administratívnych priestorov Krajskej 

prokuratúry SR v Banskej Bystrici v sume 558.000. 
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(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 

  

1.1. Podprogram Ľudské zdroje -75 000 600 

1.4. Podprogram Grantový systém -10 000 600 

3.5. Podprogram Centrum zhodnocovania odpadu -15 000 600 

  b) povolené prekročenie a viazanie príjmov,       

 Kapitálové príjmy 626 000 230 

  c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov     

3.1. Podprogram Verejná zeleň 8 400 600 

4.1 Podprogram Mestské objekty 30 500 600 

4.1 Podprogram Mestské objekty 3 000 700 

4.3. Podprogram Miestne komunikácie 27 000 600 

4.8. Podprogram Riadene projektov a investičné akcie 20 000 600 

4.8. Podprogram Riadene projektov a investičné akcie 623 000 700 

8.  Program Sociálna starostlivosť 14 100 600 

 


