
MESTO   KROMPACHY 
NÁMESTIE SLOBODY č. 1, 053 42 KROMPACHY 

 
Návrh na zmenu rozpočtu č. 2 rozpočtovými opatreniami 17,18 
 

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 17,18:  

 

Rozpočtové opatrenie č.: 17 

Navrhovaná zmena rozpočtu vo výške 241 586,- € v rámci príjmových finančných operácií a bežných 

a kapitálových výdavkov – tvorba a čerpanie rezervného fondu, pričom celkové navýšenie predstavuje 

rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu. 
 
 
 

Klasifikácia  

Bežné príjmy 

Ukazovateľ /text/ Schválený rozpočet  Návrh na úpravu  

 450 

Finančné operácie  

Z prevodov z peňažných 

fondov - 

Rezervný fond 

        

244 000 

(+241586) 

 

485 586 

 
 
 

Klasifikácia 
Kapitálové výdavky 

Ukazovateľ/text/               Schválený rozpočet Návrh na úpravu 

 
Program 1. 
Plánovanie, manažment, 
kontrola 
Podprogram 1.2. 
Prvok 1.2.1 
Investičné akcie 
 
 
 
 
 
 

 
Funkčná klasifikácia 04 
Vlastné prostriedky na 
projekty 
 
Investičné akcie – fin. 
prostriedky z RF   

 
             29 861 

(+165 486 ) 

 
 

0     
                                   

(+76 000) 

 

195 447                       
 
 
 

           76 000 

 
 
Odôvodnenie:   V prípade schválenia požitia prostriedkov rezervného fondu mestským 
zastupiteľstvom vo výške 246 226,- € je navrhované použitie prostriedkov na kapitálové výdavky 
– investičná činnosť v zmysle schváleného plánu investícií. 

- Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, parkoviská pred železničnou stanicou 
v meste Krompachy v čiastke 25 310,- € 

- Rozšírenie chodníka – železničná stanica v čiastke 27 000,- € 
- Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste v čiastke 66 217,-  € 
- Krompachy – Rekonštrukcia objektu MŠ na Robotníckej ul. v čiastke 23 904,- € 
- Ihrisko Hornádska ul. v čiastke 8 102,- € 
- Modernizácia spevnenej plochy ul. Maurerova v čiastke 36 000,- € 



- Modernizácia tanečnej miestnosti M. Šprinca v čiastke 10 000,- € 
- Oprava schodov ul. Maurerova v čiastke 30 000,- € 
- Zvýšenie bezpečnosti priechodov pre chodcov a cestnej premávky v meste                         

v čiastke 7 553,- €  
- Zníženie miery znečistenia ovzdušia v meste Krompachy prostredníctvom obstarania 

elektromobilu 3 000,- €  
- Oprava Hasičskej zbrojnice v Krompachoch v čiastke 4 500,- € 

 
 
 

 
MsZ v Krompachoch na svojom zasadnutí dňa ......................... Uznesením č. .................. schvaľuje/ 
neschvaľuje RO č. 

 

 

MESTO   KROMPACHY                                                     Rozpočtové opatrenie č.: 18 

 

Návrh rozpočtového opatrenia –  vo výške do 10 000,- € 
Rozpočtové opatrenie  -  úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 10 000,- €   
                                                                                                                                                                                     v €                  
 
 

Klasifikácia  

Výdavky bežné 

Ukazovateľ /text/     Schválený rozpočet  

  

      Návrh na úpravu  

Program 1. 
Plánovanie, 
manažment, 
kontrola 
Podprogram 1.2. 
Prvok 1.2.1 
Investičné akcie 
 

 

Funkčná klasifikácia 
04 
Ostatné majetkové 

výdavky  

 

15 000 

 

5 000 

(-10000) 

 

 
 

Klasifikácia  

Výdavky bežné 

Ukazovateľ /text/     Schválený rozpočet  

  

      Návrh na úpravu  

Program 5. 

Bezpečnosť, 
právo a poriadok 

Podprogram 5.3. 

Protipožiarna 

ochrana  

 

Funkčná klasifikácia 
03 
Ochrana pred 
požiarmi údržba 
budovy  
 

 

4 500 

 

14 500 
(+10000) 

 

 
 
Odôvodnenie:    
Navrhovaná úprava rozpočtu v bežných výdavkoch je z dôvodu dofinancovania finančných 
prostriedkov na opravu Hasičskej zbrojnice.    

 
MsZ v Krompachoch na svojom zasadnutí dňa ......................... Uznesením č. .................. schvaľuje/ 
neschvaľuje RO č. 

 


