
Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta

Rozpočtové opatrenie č. 2/2017

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na 
základe ods. 2 písmena a), b) a c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vnútorného predpisu č. 18 
o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR, EÚ ...

S c h v a ľ u j e m

návrh na rozpočtové opatrenie

- presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného 
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

- povolené prekročenie a viazanie príjmov
- povolené prekročenie a viazanie výdavkov

presun rozpočtu bežných výdavkov z aktivity 13.1 Mestský úrad z položky 637004 - 
Všeobecné služby
na aktivitu 11.4 Ochrana prírody a krajiny na položku 637004 -  Všeobecné služby vo 
výške 2.500,00 €
presun rozpočtu kapitálových výdavkov v rámci aktivity 8.1.2 Materská škola -  Óvoda 
Štúrova 1 z položky 717002-Rekonštrukcia a modernizácia -  rozšírenie kapacity MŠ na 
položku 716 -  Prípravná a projektová dokumentácia vo výške 5.376,00 €

zvýšenie rozpočtu bežných príjmov nasledovne:
na položke 312001-Bežné transfery v rámci VS zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov 
preneseného výkonu štátnej správy na projekt Komunitné centrum vo výške

9.000,00 €
na položke 312012-Bežné transfery v rámci VS zo ŠR na úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy nasledovne:

- na lyžiarske kurzy vo výške 24.150,00 €
- na školu v prírode vo výške 24.450,00 €
- na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného
- prostredia vo výške 19.960,00 €

na položke 291002-Iné nedaňové príjmy (od RO) vo výške 2.600,00 €
na položke 291004-Iné nedaňové príjmy (od FO) vo výške 1.000,00 €

zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov nasledovne:
na aktivite 11.1 Aktivačná činnosť, Menšie obecné služby nasledovne:
na položke 633002-Výpočtová technika o 150,00 €
na položke 633006-Všeobecný materiál o 600,00 €
na položke 633010-Odevy, obuv, pracovné pomôcky o 400,00 €
na položke 637027-Odmeny zamestnancom mimopracovného 
pomeru o 1.400,00 €



na aktivite 11.4 Ochrana prírody a krajiny (Mestský park) nasledovne:
na položke 632001 -Energie o 1.000,00 €
na položke 637004-Všeobecné služby p 1.460,00 €

na aktivite 13.3 Realizácia národných a iných projektov nasledovne:
Komunitné centrum
na položke 611-Tarifný plat, osobný p la t ... o 4.000,00 €
na položke 620-Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1.400,00 €
na položke 632001 -Energie o 200,00 €
na položke 633006-Všeobecný materiál o 100,00 €
na položke 637014-Stravovanie o 100,00 €
na položke 637016-Prídel do SF o 100,00 €
na položke 637027-Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru o 150,00 € 
na položke 642015-BT na nemocenské dávky o 150,00 €

Projekt Za krajšie Fiľakovo nasledovne:
Na položke 633002-Výpočtová technika vo výške 470,00 €
Na položke 633004-Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia ... vo výške 1.510,00 € 
na položke 633006-Všeobecný materiál vo výške 1.800,00 €
na položke 633016-Reprezentačné vo výške 500,00 €
na položke 634004-Prepravné a nájom dopravných prostriedkov vo výške 120,00 €

zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov nasledovne:
na aktivite 1.7 Manažment investícií na položke 719014 -  Vratký o 6.330,44 € 
na aktivite 13.1 Mestský úrad na položke 717002-Rekonštrukcia a modernizácia 
kancelárií MsÚ o 6.495,73 €
na aktivite 11.3 Individuálny rozvoj mesta na základe požiadaviek občanov 
tzv. vynútené akcie na položke 716-Prípravná a projektová dokumentácia vo výške

1.675,00 €

oprava položky 641001-BT pre PO na položku 642001-BT pre OZ 
na aktivite 9.1 Podpora športových aktivít

Vo Fiľakove, dňa 15.03.2017

Návrh na uznesenie :

1. Mestské zastupiteľstvo mesta Fiľakovo
Berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2/2017

MESTO/ŕlĽAKOVO
adničné 25 
01 Fj’lILAKOVO

Mgr. Attila* Agócs, PhD. 
Primátor mesta:



Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove, konané dňa 23. marca 2017

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2017

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
a na základe ods. 2 písmena a), ad ) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

predkladám mestskému zastupiteľstvu
- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
povolené prekročenie a viazanie finančných operácií

presun rozpočtu bežných výdavkov nasledovne:
v rámci aktivity 8.1 Materské školy (MŠ Óvoda Šúrova 1) z  položky 621-Poistné do ZP na 
položku 623-Poistné do ostatných ZP vo výške 8.000,00 €

zvýšenie rozpočtu príjmových finančných operácií na položke 453 -  Zostatok 
prostriedkov z predchádzajúceho roku o 45.325,07 €

Návrh predkladá:

Mgr. Attila Agócs, PhD. 
Primátor mesta

MESTO FIĽAKOVO
Radničná 25 

986 01 FIĽAKOVO

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Fiľakovo 
schvaľuje rozpočtové opatrenie č.: 3/2017

Vo Fiľakove, dňa 15. marca 2017



Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na 
základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

S c h v a ľ u j e m

návrh na rozpočtové opatrenie

- presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného 
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

presun rozpočtu bežných výdavkov na aktivite 8.1.1 MŠ Daxnerova:
z položky 633009 KZ 111 na položku 633009 KZ 131G vo výške 3.684,06 €
z položky 635004 KZ 111 na položku 635004 KZ 41 vo výške 1.560,00 €

presun rozpočtu bežných výdavkov na aktivite 8.1.2 MŠ Štúrova: 
z položky 633009 KZ 131G vo výške - 457,50 €
z položky 613 KZ41 vo výške - 5,00 €
na položku 614 KZ 131G vo výške 262,00 €
na položku 614 KZ41 81,72 €
na položku 633006 KZ 131Gvo výške 118,78 €

Vo Fiľakove, dňa 03.03.2017

Návrh na uznesenie :

1. Mestské zastupiteľstvo mesta Fiľakovo
Berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1/2017

MESTO FIĽAKOVO
Radničná 25 

986 01 FJĽAKOVO

fgr. AttilcFAgócs, PhD. 
Primátor mesta:


