
Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta 
 

 
Rozpočtové opatrenie č. 8/2015  
 
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 v z. n. p. a na základe ods. 2  písmenom a) b) a c) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 
 
S c h v a ľ u j e m 
 
 
návrh  na rozpočtové opatrenie -   presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, 
povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené prekročenie a viazanie výdavkov,  
 
zvýšenie rozpočtu bežných príjmov na položke 223003 – rodičovské príspevky  aktivita 
8.1 ( MŠ Óvoda Daxnerova) o 1.720,00 €  
 
zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na podpoložke 633006 – všeobecný materiál – 
aktivita 8.1  ( MŠ – Óvoda Daxnerova ) vo výške 487,00 € , na podpoložke 633009 – 
Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky vo výške 
3.000,00 , na podpoložke 634004 –Prepravné a nájom dopravných prostriedkov vo výške 
500,00 €, 
 
zvýšenie rozpočtu bežných príjmov na položke 223003 – rodičovské príspevky aktivita 8. 1 
( MŠ – Óvoda Štúrova ) vo výške 2.656,00 €  
 
zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na položke  614- Odmeny vo výške 800,00 €, na 
podpoložke 632003-Poštové služby a telefónne služby vo výške 200,00 €, na podpoložke 
633002 – Výpočtová technika vo výške 400,00 €, na podpoložke 633006 – všeobecný 
materiál vo výške 1.000,00 €, na podpoložke 633009 – Knihy, časopisy, učebné pomôcky 
vo výške 2.208,00 €a na podpoložke 634004 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 
vo výške 600,00 €,  
presun rozpočtu bežných výdavkov z položky 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne vo výške 695,00 € na položku 623 – Poistné do ostatných zdravotných 
poisťovní,  
 
zvýšenie rozpočtu bežných príjmov na položke 223002 – Poplatky za MŠ a školské 
zariadenia – aktivita 8.5 ( CVČ ) vo výške 1.389,00 €, na položke 312001 – Dotácia vo 
výške 160,00 €, 
 
zvýšenie bežných výdavkov  podpoložke 634004 – Prepravné a nájom dopravných 
prostriedkov aktivita 8.5 ( CVČ ) vo výške 921,00 €, na podpoložke 634015 – Poistné vo 
výške 80,00 €, na podpoložke 633006 – všeobecný materiál vo výške 1.273 €, na 
podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru  vo výške 64,00 €  
zníženie bežných výdavkov na podpoložke 631001 – Cestovné náhrady vo výške 770,00 € 
presun rozpočtu bežných výdavkov z položky 611 – Tarifný plat, osobný plat, základný 
plat ... vo výške 3.200,00 € na podpoložku 612001 –Osobný príplatok vo výške 1.500,00 € 
a na podpoložku 612002 – Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov vo výške 1.700,00 
€, presun rozpočtu bežných výdavkov z položky 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej 



poisťovne vo výške 2,00 € na položku 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 
vo výške 2,00 € 
 
zvýšenie rozpočtu bežných príjmov na položke 291004 (EGREŠ) vo výške 700,00 €, na 
položke 312001 – Transfery zo ŠR v celkovej výške 63.177,00 €, 
 
zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na podpoložke 633002 – Výpočtová technika aktivita 
1.1  Výkon funkcie primátora vo výške 112,00 €, 
na podpoložke 633002 – Výpočtová technika aktivita 1.2 Výkon funkcie zástupcu 
primátora  vo výške 750,00 €, 
 
zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na položke 620 Poistné a príspevok do poisťovní – 
aktivita 3.5 Voľby ( REFERENDUM ) vo výške 278,78 €,  na položke 632 – energie, 
voda a komunikácie vo výške 20,00 €, na položke 633- Materiál v celkovej  výške 122,00 
€, na položke 634 - Dopravné  v celkovej výške 95,15 €, na položke 636 –vo výške 120,00 
€, na položke 637 – Služby vo výške 1.533,41 €, 
 
presun z podpoložky 634002 – Servis, údržba, opravy a výdaje s tým spojené aktivita 3.12 
Autodoprava vo výške 1.500,00 €  na podpoložku 634003 – Poistenie vo výške 1.500,00 
€, 
 
zvýšenie bežných výdavkov na podpoložke 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje, 
zariadenie, technika a náradie (odpadové nádoby) aktivita 4.5 Evidencia chovu zvierat 
( psov ) vo výške 778,80 €,  na podpoložke 633006 – všeobecný materiál vo výške 171,00 
€, 
 
zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov  na podpoložke 633010 – Pracovné odevy, obuv a 
pracovné pomôcky aktivita 5.7 Ochrana pred požiarmi vo výške 2.263,15 €, 
 
zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na podpoložke 633004 - Prevádzkové stroje, 
prístroje, zariadenie, technika a náradie aktivita 11.1 ( Menšie obecné služby ) vo výške 
850,00 €, na podpoložke 633006 – všeobecný materiál vo výške 700,00 € a na podpoložke 
637004 – Všeobecné služby vo výške 355,58 €, 
 
zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na podpoložke 632001 – energie aktivita 11.4 
( Ochrana prírody – mestský park ) vo výške 1.500,00 €, na podpoložke 633006 – 
všeobecný materiál vo výške 300,00 €, na podpoložke 6370024 – všeobecné služby vo 
výške 1.200,00 € a na podpoložke 637016 – Prídel do SF vo výške 100,00 €, 
 
zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na podpoložke 642014 – Transfery jednotlivcovi 
aktivita 12.3 ( Pochovanie občana )  vo výške 235,80 €, 
 
zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na podpoložke 642013 – Odchodné – aktivita 12.9 
Terénna sociálna práca vo výške 1.491,90 €, 
 
zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na podpoložke 635009 - Rutinná a štandardná údržba 
softvéru aktivita 13.1 Mestský úrad vo výške 1.800,00 €, na podpoložke 637005 – 
Špeciálne služby vo výške 1.750,00 €, 
 
Oprava – presun z podpoložky 631001 – Cestovné náhrady aktivita 8.5 ( CVČ ) vo výške 
1.930,00 na podpoložku 633006 – všeobecný materiál vo výške 1.930,00 €, 
 



zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na položke 711001 – Nákup pozemkov aktivita 
6.1 Nakladanie so zmesovým KO – lineárne stláčanie odpadu vo výške 2.000,00 €,  
 
presun rozpočtu kapitálových výdavkov z aktivity 1.7 Manažment investícií ( PD - 
Kanalizácia a ČOV) vo výške 12.200,00 € na kapitálový transfer pre VPS Fiľakovo 
nasledovne: 

- na položku 721001 – KT pre PO aktivita 6.5 Mechanizácia, doprava, údržba 
vo výške 10.320,00 €, 

- a na položku 721001 – KT pre PO aktivita 6.2 Nakladanie so separovaným 
KO  vo výške 1.880,00 €  

- presun rozpočtu bežných výdavkov  z položky 641001 – Bežné transfery PO vo 
výške vo výške 6.040,00 € na položku 721001 – KT pre PO vo výške 6.040,00 € 
aktivita 6.2 Nakladanie so separovaným KO  

 
SPOLU: 
 

-  zvýšenie rozpočtu bežných príjmov – 
                   v kompetencii p. primátora o 69.802,00 € 
 

-  Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov – 
 v kompetencii p. primátora o 21.250,57 €  
 

- Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov – 
V kompetencii p. primátora o 8.040,00 € 

 
                      
 

 
 
 
 
Vo Fiľakove, dňa 15. júna 2015 
 
 
 
Návrh na uznesenie : 

1. Mestské zastupiteľstvo mesta Fiľakovo 
Berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 8/2015 

 
 
 
 
 
                                                                                    Mgr. Attila Agócs, PhD.  
                                                                                            Primátor mesta: 
 
 
 
 


