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Zmena rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č.2 

 

 
Zmena rozpočtu vyplýva zo zmien v bežných príjmov, kapitálových príjmov, bežných výdavkov 

a kapitálových výdavkov. 

 Bežné príjmy sa navyšujú o 204 820 Eur, t.j. na 9 185 618 Eur 

 Kapitálové príjmy sa znižujú o 148 476 Eur , t.j. na 1 284 148 Eur 

 Bežné výdavky sa navyšujú o 170 627 Eur, t.j. na 8 596 909 Eur  

 Kapitálové výdavky sa navyšujú o 84 388 Eur, t.j. na 2 785 030 Eur 

 Finančné operácie príjmové a výdavkové sa nemenia 

Po zapracovaní navrhovaných zmien, ktoré boli prerokované  primátorom mesta Námestovo bude 

bežný rozpočet prebytkový vo výške 588 709 Eur, kapitálový rozpočet schodkový vo výške 1 500 882Eur 

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým: 

 z novely Zákonníka práce ktorou NR SR zaviedla pravidlá poskytovania príspevku na 

rekreáciu s účinnosťou od 1.1.2019.  

 vyhlásenie výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality  

 neschválenie dotácie na projekt „Predchádzanie vzniku kompostovaním“ 

 výmena dverí za protipožiarne do sály Domu kultúry   

 technické a personálne vybavenie školských jedálni v súvislosti s obedmi pre žiakov ŽŠ 

zadarmo 

 navýšenie príspevkov pre školské zariadenia 

 elektronická dochádzka 

 digitálna pasportizácia hrobových miest 

 projektové dokumentácie 

 

Príjmová časť 

 Bežné príjmy                       +  204 820 EUR 

a) Zvýšenie rozpočtovaných príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na položke 11 rozpočtovej 

klasifikácie 110,  program1 Bežné príjmy, podprogram 1.1. Daňové príjmy – dane z príjmov, 

dane z majetku o +248 069 Eur t.j.na 5 689 236 Eur, čo predstavuje 4,6% oproti schválenému.  

Predpoklad na výnose DPFO na rok 2019 pre mesto Námestovo sú príjmy vo výške 5 768 616 

Eur. 

b) Zníženie  príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na položke 312 rozpočtovej klasifikácie 300, 

program 1 Bežné príjmy, podprogram 1.5. Tuzemské bežné granty a transfery – Dotácia pre 

školské zariadenia – ZŠ o -41 080 Eur t.j. na 1 316 232 Eur, Dotácia pre MŠ-posledný ročník o -

1 087 Eur t.j. na 15 839 Eur, Dotácia na asistenta učiteľa o -8 600 Eur t.j. na 18 480 Eur  

c) Zvýšenie  príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na položke 312 rozpočtovej klasifikácie 300, 

program 1 Bežné príjmy, podprogram 1.5. Tuzemské bežné granty a transfery – Dotácia na 

lyžiarsky kurz  o +2 050 Eur t.j. na 10 200 Eur, Dotácia na školu v prírode o +400 Eur t.j. na 

7 600 Eur, dotácia na vzdelávacie poukazy o +68 Eur t.j. na 18 848 Eur 

V bode b), c) sa upravujú príjmy na základe oznámení o úprave rozpočtu normatívnych finančných 

prostriedkov, nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2019 - OÚ Žilina odbor školstva. 
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d) Zaradenie dotácie  na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné 

ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, opravy a nákup náhradných dielov na 

hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá. Poskytovateľom je Dobrovoľná požiarna 

ochrana SR . Dotácia je vo výške 5000 Eur, spolufinancovanie je vo výške min.5%. 

 

Kapitálové príjmy                                                                                                                       -  148 476 EUR 

a) Zníženie rozpočtovaných príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na položke 32 rozpočtovej 

klasifikácie 320, program 2 Kapitálové príjmy, podprogram 2.2 Granty: Dotácia poskytnutá zo 

ŠR na projekt „Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním“ o -161 500 € t.j. na 0 Eur.   Mesto 

sa v roku 2017 zapojilo do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

zameraný na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. 

Maximálna výška dotácie bola do 200 000Eur s 5% účasťou žiadateľa. Výzvu vyhlásilo 

Ministerstvo životného prostredia SR. 

Mesto žiadalo 161 500Eur, účasť žiadateľa 8500Eur. Do tejto výzvy sa mesto zapojilo nakoľko zákon 

č. 79/2015 nariaďuje samosprávam zabezpečiť resp. umožniť občanom triediť biologický 

rozložiteľný odpad. V prípade aj neúspechu v tejto výzve mesto je povinné zabezpečiť triedenie 

tohto biologického rozložiteľného odpadu. 

b) Zaradenie do rozpočtových príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na položke 32 

rozpočtovej klasifikácie 320, program 2 Kapitálové príjmy, podprogram 2.2 Granty:  

Dotácia na rozšírenie kamerového systému a vytvorenie bezpečného prechodu 

z rozpočtu MV SR vo výške +13 024 €. 

Vyhlasovateľom výzvy je Rada vlády SR pre prevenciu kriminality. Maximálna výška dotácie 

je do 66 000 € s účasťou žiadateľa aspoň 20%. Účelom má byť zvyšovanie pocitu bezpečia 

obyvateľov a návštevníkov. 

 

Výdavková  časť 

Bežné výdavky                                                                                   +  170 627  EUR 

a) Zvýšenie rozpočtových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie 63 rozpočtovej 

klasifikácie 01.1.1, program 14 Administratíva, podprogram 14.1.Správa mesta na - 

telekomunikačnú techniku  o +2 000 Eur t.j. na 2 100 Eur 

Nákup projektora, elektrického plátna, držiaka vrátane spojovacej techniky do 

zasadačky MsÚ 

Krytie - ekonomická klasifikácia   11, program1 Bežné príjmy, podprogram 1.1. Daňové príjmy – 

dane z príjmov, dane z majetku  

b) Zvýšenie rozpočtových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie 63 rozpočtovej klasifikácie 

01.1.1., program 1 Plánovanie, manažment, kontrola, podprogram 1.1. Manažment mesta na 

odmeny a príspevky /poslanci, komisie/    vo výške  +7 000 Eur t.j. na 12 500 Eur . Zaradenie 

na základe predpokladu zasadnutí komisie a MsZ . Predpoklad 7 x zasadnutie MsZ / 1 

zasadnutie 360Eur, 7 x zasadnutie jednotlivej komisie/ 1080 Eur. 
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Krytie - ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie  11, program1 Bežné príjmy, 

podprogram 1.1. Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku  

c) Zaradenie rozpočtových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie 63 rozpočtovej klasifikácie 

01.1.1, program 14 Administratíva, podprogram 14.1.Správa mesta  na príspevok na 

rekreáciu, ktorý je povinný poskytnúť zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49   

zamestnancov. Zamestnávateľ     môže poskytnúť zamestnancovi príspevok len v sume 275 

Eur za kalendárny rok.  Zaradenie je vo výške +11000 Eur       

  Krytie - ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie  11, program1 Bežné príjmy 

podprogram 1.1. Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku  

d) Zaradenie rozpočtových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie 63 rozpočtovej klasifikácie 

03.2.0, program 5, podprogram 5.1. ochrana pred požiarmi na osobné ochranné pracovné 

prostriedky pre členov DHZO, opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku 

a hasičské motorové vozidlá vo výške 5250 Eur. 

 Krytie - ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie  312, program1 Bežné príjmy 

podprogram 1.5. Tuzemské bežné granty a transfery  

e)    Zaradenie rozpočtových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie 63 rozpočtovej  klasifikácie 

06.2.0, program 16 Občianska vybavenosť, podprogram 16.4 Pozemkové úpravy na 

vypracovanie úvodných podkladov pre začatie JPÚ Brehy, JPÚ Polom a JPÚ Vojenské 2 

v katastrálnom území Námestovo vo výške 4 140 Eur podľa cenovej ponuky predloženej 

Jozefom Brandysom, geodetické práce. 

f) Zaradenie rozpočtových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie 63 rozpočtovej  klasifikácie 
08.2.0, program 7 Kultúra, podprogram 7.1. Dom kultúry na výmenu protipožiarnych dverí vo 
výške +10 000 Eur a +2 000 Eur na jubilejný festival Jazzu na Orave.  
Zaradenie na základe cenovej ponuky PYROBATYS SK s.r.o., žiadosť o podporu festivalu Orava 
Jazz 

g) Navýšenie rozpočtových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie 63 rozpočtovej  klasifikácie 

08.4.0, program 4 Služby obyvateľom, podprogram 4.6. Organizácia občianskych obradov na 

úpravu rozpočtu MAPOZ pre uvítanie deti do života /poukážka v hodnote 100Eur/1dieťa/, 

jubilanti a dôchodcovia 30Eur poukážka v hodnote 30 Eur/1 jubilant, pohostenie 14 Eur + 

kolekcia / 1 jubilant.  V roku 2019 sa dožíva 70 a viac rokov 618 obyvateľov, uvítanie deti do 

života je predpoklad 71 . Navýšenie je vo výške +22 000 Eur t.j. na 39 000 Eur 

 

Krytie - ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie  11, program1 Bežné príjmy, podprogram 1.1. 

Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku  

h) Zvýšenie originálnych kompetencií podľa ekonomickej klasifikácie 64 rozpočtovej klasifikácie 
09.1.1. Vzdelávanie, program 9, podprogram 9.14. Iné výdavky v rámci vzdelávania  pre 
Detské centrum Rozprávkovo vo výške +1239 Eur t,j, na 56 344 Eur, MŠ Jančová vo výške 
+1468 Eur t.j. na 66 778 Eur. 

/ zdôvodnenie: koeficient na rok 2019 vo výške 84 z doterajších 89% na  91 % , čo predstavuje 

2132/1žiak / 

Financovanie neštátnych materských škôl sú financované prostredníctvom podielových daní. 

Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s ich činnosťou obec poskytne najmenej vo 
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výške 88 % zo sumy určenej na prevádzku školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce.  

Krytie - ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie  11, program1 Bežné príjmy, podprogram 1.1. 

Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku  

 
i)  MŠ kde je zriaďovateľ mesto originálne kompetencie neupravuje, koeficient bol stanovený 

vo výške 84 , zaraďuje vlastné príjmy od rodičov podľa ekonomickej klasifikácie na 61 
rozpočtovej klasifikácie 09.1.1.  vo výške +21 446 Eur t.j. na 445 022 Eur, podľa ekonomickej 
klasifikácie  na 62 rozpočtovej klasifikácie 09.1.1.vo výške +8 254 Eur t.j. na 152 254 Eur 

  
Krytie - ekonomická klasifikácia 22 rozpočtovej klasifikácie  200, program1 Bežné príjmy, podprogram 

1.4. nedaňové príjmy-iné poplatky a platby.           

ch)  Zaradenie rozpočtových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie 63 rozpočtovej klasifikácie 

09.1.1, program 9 Vzdelávanie  na príspevok na rekreáciu , ktorý je povinný poskytnúť 

zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49   zamestnancov. Zamestnávateľ     môže poskytnúť 

zamestnancovi príspevok len v sume 275 Eur za kalendárny rok. Zaradenie je vo výške +11000 Eur                                                                                          

  Krytie - ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie  11, program1 Bežné príjmy, podprogram 1.1. 

Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku  

j) Úpravou rozpočtovaných  príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na položke 312, program 1 

Bežné príjmy, podprogram 1.5. Tuzemské bežné granty a transfery –Dotácia pre MŠ-posledný 

ročník sa upravujú rozpočtované výdavky podľa ekonomickej klasifikácie 63 rozpočtovej 

klasifikácie 09.1.1. o -1 087 Eur t.j. na 15 839 Eur 

k) Úprava  príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na položke 312, program 1 Bežné príjmy, 

podprogram 1.5. Tuzemské bežné granty a transfery – Dotácia pre školské zariadenia – ZŠ 

o 41 080 Eur , Dotácia na asistenta učiteľa o -8 600 Eur  sa upravujú  výdavky: 

 výdavky bez rozpočtovej klasifikácie na prenesené kompetencie podľa rozpočtovej 

klasifikácie 0.9.1.2, program 9 Vzdelávanie, podprogram 9.7  pre ZŠ Komenského o -

33 423 Eur t.j. na 676 003 Eur,  nenormatívne na asistenta učiteľa o -2 688 Eur t.j. na 

7 392 Eur 

 výdavky bez rozpočtovej klasifikácie na prenesené kompetencie podľa rozpočtovej 

klasifikácie 0.9.1.2, program 9, podprogram 9.4.  pre ZŠ Brehy o -7657 Eur t.j. na 

640 229 Eur, nenormatívne na asistenta učiteľa o -5 912 Eur t.j. na 11 088 Eur 

l) Úprava  príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na položke 312, program 1 Bežné príjmy, 

podprogram 1.5. Tuzemské bežné granty a transfery – Dotácia na lyžiarsky kurz o 2 050 Eur, 

Dotácia na školu v prírode o 400 Eur, Dotácia na vzdelávacie poukazy o 68 Eur sa upravujú: 

 výdavky bez rozpočtovej klasifikácie nenormatívne podľa rozpočtovej klasifikácie 

0.9.1.2, program 9 Vzdelávanie, podprogram 9.4. pre ZŠ Brehy vzdelávacie poukazy  

o +204 Eur t.j. na 8 704 Eur, na lyžiarsky kurz o +2 050 Eur t.j. na 5250 Eur,  na školu 

v prírode o +400 Eur t.j. na 4 200Eur 

 zmena ekonomickej klasifikácie 635 štátnej dotácie na opravu strešnej krytiny vo 

výške 89 209 Eur na ekonomickú klasifikáciu 6  

 výdavky bez rozpočtovej klasifikácie nenormatívne podľa rozpočtovej klasifikácie 

0.9.1.2, program 9 Vzdelávanie, podprogram 9.7.  pre ZŠ Komenského  vzdelávacie 

poukazy  o +4 Eur t.j. na 9 984 Eur 



5 
 

m) Zvýšenie originálnych kompetencií podľa rozpočtovej klasifikácie 0.9.1.2, program 9 

Vzdelávanie, podprogram 9.8.  Školský klub detí  ZŠ Komenského o 123 Eur t.j. na 25 827 Eur 

/ zdôvodnenie: koeficient na rok 2019 vo výške 93,78 z toho 90 % predstavuje 506,41/1žiak 

z doterajšieho koeficientu 84/ 

n) Zaradenie výdavkov na podprogram 9.9. školská jedáleň ZŠ Komenského na zakúpenie 

technického vybavenia vo výške +21 000 Eur a personálneho zabezpečenia 2 pracovníkov  vo 

výške +7 000 Eur. Počet stravníkov 573 

o) Zaradenie rozpočtových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie 63 rozpočtovej klasifikácie 

0.9.1.2 program 9 Vzdelávanie ZŠ Komenského na príspevok na financovanie rekreačných 

poukazov zamestnancov školského klubu detí a školskej jedálne v rámci originálnych 

kompetencií vo výške 3482 EUR z toho na ŠJ 3025 Eur , ŠKD 457 EUR.  

p)   Zvýšenie originálnych kompetencií podľa rozpočtovej klasifikácie 0.9.1.2, program 9              

Vzdelávanie, podprogram 9.5.  Školský klub detí  ZŠ Brehy o +157Eur t.j. na 32 917 Eur 

/ zdôvodnenie: koeficient na rok 2019 vo výške 93,78 z toho 90 % predstavuje 506,41/1žiak/ 

q) Zaradenie výdavkov na podprogram 9.6. školská jedáleň ZŠ Brehy na zakúpenie technického 

vybavenia vo výške +10 000 Eur a personálneho zabezpečenia 2 pracovníkov  vo výške +7 000 

Eur. Počet stravníkov 304 

  Krytie - ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie  11, program1 Bežné príjmy, podprogram 1.1. 

Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku  

r) Zvýšenie originálnych kompetencií podľa ekonomickej klasifikácie 64 rozpočtovej klasifikácie 

09.5.0.1, program 9 Vzdelávanie, podprogram 9.14 Iné výdavky v rámci vzdelávania pre 

školský klub detí CZŠ sv. Gorazda o + 5 975 Eur t.j. na 48 109 Eur 

 / zdôvodnenie: koeficient na rok 2019 vo výške 93,78 z toho 90 % predstavuje 506,41/1žiak 

z doterajšieho koeficientu 84/ 88% ) 

Financovanie neštátnych školských zariadení sú financované prostredníctvom podielových daní. 

Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s ich činnosťou obec poskytne najmenej vo 

výške 88 % zo sumy určenej na prevádzku školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.  

r) Zvýšenie originálnych kompetencií podľa ekonomickej klasifikácie 64 rozpočtovej klasifikácie 

09.5.0.1, program 9 Vzdelávanie, podprogram 9.12 Súkromné základné umelecké školy pre 

SZUŠ Fernezová o +12617 Eur t.j. na 574 088 Eur, SZUŠ Babuliaková o +8694 Eur t.j. na 

395 558 Eur 

 / zdôvodnenie: koeficient na rok 2019 vo výške 83 z toho 91 % predstavuje 1098/1žiak/IF 

z doterajších 89% 

                             koeficient na rok 2019 vo výške 83 z toho 91 % predstavuje 358/1žiak/SF/ 

Financovanie neštátnych základných umeleckých škôl sú financované prostredníctvom 

podielových daní. Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s ich činnosťou obec 

poskytne najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na prevádzku školského zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.  

  Krytie - ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie  11, program1 Bežné príjmy, podprogram 1.1. 

Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku  
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      Originálne kompetencie sa neupravujú v podprograme 9.11., ekonomická klasifikácia 64 

rozpočtová klasifikácia 09.5.0.1. Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka, zriaďovateľ mesto 

Námestovo. Koeficient je vo výške 83. 

s) Úprava príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na položke 312, program 1 Bežné príjmy, 

podprogram 1.5. Tuzemské bežné granty a transfery –Dotácia na vzdelávacie poukazy o 68 

Eur sa upravujú na: 

 výdavky bez rozpočtovej klasifikácie nenormatívne podľa ekonomickej klasifikácie 63 

rozpočtovej klasifikácie 0.9.5.0.2, program 9 Vzdelávanie, podprogram 9.13.  Centrum 

voľného času „Maják“  vzdelávacie poukazy o -140 Eur t.j. na 160 Eur 

 

t) Zvýšenie originálnych kompetencií podľa ekonomickej klasifikácie 64 rozpočtovej klasifikácie 

09.6.0., program 9 Vzdelávanie, podprogram 9.14 Iné výdavky v rámci vzdelávania pre CŠPP 

ICM Orava o +4644 Eur t.j. na 141 900 Eur, CŠPP Fonema o +4 330 Eur t.j. na 132 330 Eur 

 / zdôvodnenie: koeficient na rok 2019 vo výške 93,78 z toho 88 % predstavuje 165/1žiak/IF 

z doterajšieho koeficientu 84/ 

Financovanie neštátnych základných umeleckých škôl sú financované prostredníctvom 

podielových daní. Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s ich činnosťou obec 

poskytne najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na prevádzku školského zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.  

Krytie - ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie  11, program1 Bežné príjmy, podprogram 1.1. 

Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku  

 

u) Navýšenie rozpočtových výdavkov od zriaďovateľa podľa ekonomickej klasifikácie 64 

rozpočtovej  klasifikácie 10, program 13 Sociálne služby, podprogram 13.3. Dom seniorov  vo 

výške 26 970EUR na tarifné platy zamestnancov vrátane odvodov do poisťovní v zmysle 

zákona č. 318/2018 Z.z.. 

 

Kapitálové výdavky                                                                                       84 388 EUR 

 

a) Zaradenie rozpočtových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie 71, rozpočtovej klasifikácie 

01.1.1, program  14 Administratíva, podprogram 14.1. Správa mesta na programové vybavenie 

HUMAN v rozsahu modulu Spracovanie dochádzky, verzia eHUMAN na programové vybavenie 

elektronickej dochádzky vo výške +7200 Eur a zabezpečenie technického vybavenia IT 

prostredia spolu vo  výške +4 000 Eur.  Zaradenie výdavkov je na základe cenovej ponuky 

zhotoviteľa HOUR, spol. s.r.o. a dodávateľa Extreme computers Dávid Vorčák. 

b) Zaradenie rozpočtových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie 71, rozpočtovej klasifikácie 

01.1.1, program  11 Komunikácie, podprogram 11.2. na vypracovanie projektovej 

dokumentácie:  Námestie A. Bernoláka vo výške 3 369,60EUR, prístupová komunikácia ku 

bytovkám s parkoviskom dažďovou a splaškovou komunikáciou vo výške 6 397,20EUR, 

prístupová komunikácia Nábrežie vo výške 1089,60EUR, rekonštrukcia ul. Miestneho 

priemyslu vo výške 5541,60EUR,rekonštrukcia ul. Kliňanská cesta vo výške 11 766EUR 

c) Zaradenie rozpočtových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie 71, rozpočtovej klasifikácie 

01.1.1, program  11 Komunikácie, podprogram 11.3. na vypracovanie projektovej 
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dokumentácie:  chodník Štefánikova vo výške 1 758EUR, chodník pri Dome kultúry vo výške 

1206EUR 

d) Zaradenie rozpočtových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie 71, rozpočtovej klasifikácie 

01.1.1, program  11 Komunikácie, podprogram 11.4. na vypracovanie projektovej 

dokumentácie na parkovisko Nábrežie vo výške 1380EUR 

Krytie - ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie  454, program 3 Finančné operácie. Celkové 

výdavky vypracovania projektovej dokumentácie je vo výške 32 508EUR. Cenové ponuky vypracovala 

spoločnosť DAQE Slovakia s.r.o. 

e) Zaradenie rozpočtových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie 71 rozpočtovej klasifikácie 

01.1.1., program 4 Služby občanom, podprogram 4.5. Cintorín a dom smútku na pasportizáciu 

hrobových miest, 2ks hliníkových vitrín vo výške 5 500 Eur. Zaradenie na základe cenovej 

ponuky 3Wslovakia,s.r.o. 

Krytie - ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie  454, program 3 Finančné operácie 

Presun ekonomickej klasifikácie   71 rozpočtovej klasifikácie 01.1.1 Obstaranie nehmotného majetku 

5000 Eur t.j. na 0Eur 

f)  Zaradenie rozpočtových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie 71 rozpočtovej klasifikácie 

06.4.0., program 5 bezpečnosť, podprogram 5.2. verejné osvetlenie vo výške 23 380EUR. 

Na základe zmluvy o dielo č.10/2018 podpísaná 2.10.2018 na rekonštrukciu VO Vojenské 

v roku 2018 bola uhradená časť fa vo výške 45 241,72 Eur. Dňa 20.11.2018 listom 

2737/720/2018 boli pozastavené stavebné práce .   

V januári 2019 primátor mesta Milan Hubík povolil dokončenie rekonštrukcie VO Vojenské. 

Zaradenie na dokončenie diela je vo výške 22 060EUR.  Z dôvodu nezahrnutia pripojenia 

rozvádzača v projektovej dokumentácii, ktorá slúžila ako podklad pre verejné obstarávanie, 

bolo potrebné vystaviť objednávku na vypracovanie Projektovej dokumentácie prípojky 

rozvádzača verejného osvetlenia vo výške 1 320EUR . 

Krytie - ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie  454, program 3 Finančné operácie  

g) Zaradenie rozpočtových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie 71 rozpočtovej klasifikácie 

03.1.0., program 5 bezpečnosť, podprogram 5.7.monitorovacie a kamerové systémy na  

bezpečný prechod pre chodcov vo výške 16 800 Eur. Zaradenie na základe cenovej ponuky 

Cestné prvky, s.r.o. vo výške 14 500 Eur, vypracovanie žiadosti o NFP dodávateľa Martina 

Jurčáková vo výške 450 Eur, ponuka kamerového systému dodávateľa Papay Rastislav RP-TECH 

vo výške 1 782 Eur. 

Krytie - ekonomická klasifikácia na položke 32 rozpočtovej klasifikácie 320, program 2 Kapitálové 

príjmy - Dotácia na  bezpečný priechod vo výške +13 024 Eur, spoluúčasť vo výške + 3 3776 Eur 

z ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 454 , program 3 Finančné operácie 

 

Zverejnené 08.04.2019 


