
MESTO   KROMPACHY 
NÁMESTIE SLOBODY č. 1, 053 42 KROMPACHY 

 
Návrh na zmenu rozpočtu č. 1 rozpočtovými opatreniami č. 10,11 
 

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na základe 
§ 14   ods. 2, písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v z.n.p. a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhujeme zmenu rozpočtu nasledujúcimi 
rozpočtovými opatreniami 10, 11:  
 
 
Rozpočtové opatrenie č.: 10 
Navrhovaná zmena rozpočtu vo výške 100.000 € v rámci príjmov – vlastné príjmy škôl a 
bežných výdavkov. Navrhovanou úpravou sa menia celkové príjmy  a celkové výdavky 
schváleného rozpočtu 
 

Klasifikácia  
Bežné príjmy 

Ukazovateľ /text/ Schválený 
rozpočet  

Návrh na 
úpravu  

 Príjmy – potraviny 
školské jedálne  

Potraviny ŠJ 0  
 

100 000 

 
 
 

Klasifikácia 
Bežné výdavky 

Ukazovateľ/text/               Schválený 
rozpočet 

Návrh na 
úpravu 

Program 8. 
Vzdelávanie 
Podprogram 8.2. 
Originálne 
kompetencie 

 
Funkčná klasifikácia 
09 
Potraviny ŠJ 

 
 

0 

 
         

100 000 
 
 
 

 
 
Odôvodnenie:   Rozpočtové organizácie mesta s účinnosťou od 1.1.2018 podľa § 17 
odsek 4 a § 22 odsek 4 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. rozpočtuje príjmy a výdavky na 
všetkých účtoch (už nie mimorozpočtové účty) To znamená, že od 1.1.2018 rozpočtové 
organizácie rozpočtujú aj školské stravovanie. Nakoľko sú školy napojené na rozpočet 
mesta, je potrebné rozpočtovať aj tieto príjmy a výdavky súvisiace s nákupom potrevín aj 
v rozpočte mesta 
  
MsZ v Krompachoch na svojom zasadnutí dňa 25.04.2018 Uznesením č. 41/......... 
schvaľuje/ neschvaľuje zmenu rozpočtu č. 1 rozpočtovým opatrením 10 

 
 
 
 
 
 



 
Rozpočtové opatrenie č.: 11 
Navrhovaná zmena rozpočtu vo výške 84 713,14 € v rámci bežných a kapitálových výdavkov. 
Navrhovanou úpravou sa nemenia celkové výdavky schváleného rozpočtu. 
 
Navrhované rozpočtové opatrenie je predkladané na základe poslaneckého návrhu Ing. Lívie 
Kozlovej, poslankyne MsZ v Krompachoch – presun finančných prostriedkov na vysporiadanie 
so spoločnosťou SEZ a.s.  

 
                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                                     
v €                  

Klasifikácia  
Kapitálové 
výdavky 

Ukazovateľ /text/     Schválený rozpočet  
  

Návrh na úpravu  

Program 1.2 
Výstavba 
Podprogram 1.2.1 
Vlastné 
prostriedky na 
projekty 

 
Vlastné prostriedky 
na projekty 

 
 114 574 

             ( - 84 713,14 ) 

 
29 860,86 

 

 
Klasifikácia  
Výdavky bežné 

Ukazovateľ /text/     Schválený rozpočet  
  

Návrh na úpravu  

 
 

 
Dohoda SEZ  

 
0 

 

 
84 713,14 

 
 
Odôvodnenie:    
 
Na zasadnutí MsZ v Krompachoch dňa 19.03.2018, Uznesením č. 40/C.4 bola schválená 
Dohoda a uzavretie súdneho zmieru, medzi mestom Krompachy a spoločnosť SEZ 
Krompachy a.s. Dohodou dôjde k ukončeniu súdneho sporu, ktorý je vedený na Okresnom 
súde v Spišskej Novej Vsi a na základe ktorej sa mesto zaväzuje zaplatiť spoločnosti SEZ 
Krompachy a.s. 84.713,14 EUR. Nakoľko sa pri tvorbe rozpočtu na rok 2018 nepočítalo 
s uzatvorením dohody, ale s pokračovaním súdneho procesu, je potrebné do rozpočtu 
tento výdavok zakomponovať  
 
 
MsZ v Krompachoch na svojom zasadnutí dňa 25.04.2018 Uznesením č. 41/......... 
schvaľuje/ neschvaľuje zmenu rozpočtu č. 1 rozpočtovým opatrením 11 

 
 
 
 
 
 
 



 
REKAPITULÁCIA: 
 

 

PRÍJMY 

 Schválený rozpočet 2018 Rozpočet po 1. zmene 

Bežné príjmy 6.108.374 6.208.374 

Kapitálové príjmy 1.365.226 1.365.226 

Príjmové finančné operácie 479.080 479.080 

PRÍJMY SPOLU: 7.952.680 8.052.680 

 

 VÝDAVKY 

 Schválený rozpočet 2018 Rozpočet po 1. zmene 

Bežné výdavky 5.970.048 6.154.761 

Kapitálové výdavky 1.738.475 1.653.762 

Výdavkové finančné 
operácie 

244.157 244.157 

PRÍJMY SPOLU: 7.952.680 8.052.680 

 
 
V Krompachoch, 11.04.2018 
Vypracovala: Ing. Erika Balážová 
 
 
Vyvesené dňa: 11.04.2018 
 
Zvesené dňa:  
 

 


