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Zmena rozpočtu Mesta Spišská Belá na rok 2020

rozpočtovým opatrením č. 7/2020



Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7

Zníženie príjmov na kategóriách rozpočtu podľa rozpisu

v celkovej sume 0  eur.

Zníženie výdavkov na kategóriách programového rozpočtu podľa rozpisu

v celkovej  sume 0 eur.

rozpočtová 

kategória
text

 návrh na úpravu rozpočtu v 

eur 
dôvod na úpravu rozpočtu 

130 Dane za tovary a služby 1 607                           Vyšší výber poplatku za TKO.

ZUŠ nenaplnenie príjmov - školné - 46 eur.

MŠ vyšší výber príjmov - školné + 62 eur.

ŠJ Mierová nižší výber vlastných príjmov - 13 100 eur.

ZŠ MRŠ nižší výber príjmov za prenájom telocvične - 207 eur, prax študentov + 38 eur.

ŠKD pri ZŠ MRŠ vyšší výber poplatkov + 125 eur.

ŠJ pri ZŠ MRŠ nižší výber vlastných príjmov - menej stravníkov - 1 073 eur.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 342                              Vyšší príjem za predaj tovarov a služieb v RTIC.

300 Tuzemské bežné granty a transfery- školské organizáce 5 522 -                          
Grant na ovocie a ovocné šťavy v ŠJ Mierová + 39 eur a ZŠ MRŠ - 119 eur. Nižší príjem na 

projekty EÚ a ŠR v ZŠ MRŠ - 5 442 eur.

Ministerstvo hospodárstva SR - dotácia na nájomné z dôvodu CoV-19 suma 2 402 eur.

ÚPSVaR vyšší príjem prídavok na deti 288 eur.

ÚPSVaR vyšší príjem na projekt "Cesta na trh práce 3" 1 550 eur.

14 201 -                        Nedaňové príjmy - školské organizácie200

17 774                         Tuzemské bežné granty a transfery310

BEŽNÉ PRÍJMY 

Rozpočtové opatrenie č. 7

V súlade s 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie.

I. Rozpočet príjmov 



ÚPSVaR vyšší príjem dotácií na chránené dielne 655 eur.

OÚ odbor školstva Prešov - školský úrad,vyššia dotácia na prenesený výkon štátnej správy 3 

097 eur.

OÚ odbor školstva Prešov - navýšenie normatívnych prostriedkov v ZŠ 8 969 eur a 

nenormatívnych prostriedkov na projekt"Čítame radi" 800 eur.

OÚ životného prostredia Prešov - vyššie dotácia na prenesený výkon v oblasti štátnej správy 

13 eur.

SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY -                        

320 Tuzmemské kapitálové granty a transfery

SPOLU KAPITÁLOVÉ PRÍJMY -                        

510 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

SPOLU FINANČNÉ OPERÁCIE -                        

-              

rozpočtová 

kategória
text

 návrh na úpravu rozpočtu v 

eur 
dôvod na úpravu rozpočtu 

4.2 Matrika

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 713                              

620 Poistné a príspevok do poisťovní 601 -                             

630 Tovary a služby 1 585                           

4.10 MOS

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 2 405                           

620 Poistné a príspevok do poisťovní 886 -                             

630 Tovary a služby 90 -                               

4.12 Chránená dielňa 2 - MsK

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 101                              Navýšenie dotácie.

4. SLUŽBY OBČANOM 

17 774                         Tuzemské bežné granty a transfery310

PRÍJMY SPOLU

FINANČNÉ OPERÁCIE

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

II. Programový rozpočet výdavkov 

Rozpočtové opatrenie č. 7

BEŽNÉ VÝDAVKY 

Použitie vyššej dotácie na prenesený výkon a zmeny kódov zdrojov.

Príjem nižšej dotácie vzhľadom na opatrenia CoV-19, zapojenie vlastných finančných 

prostriedkov.



4.13 Chránená dielňa 3

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 203                              Navýšenie dotácie.

4.14 Chránená dielňa 4

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 148                              Navýšenie dotácie.

4.15 Projekt cesta na trh práce

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 1 685                           

620 Poistné a príspevok do poisťovní 133 -                             

630 Tovary a služby 137 -                             

640 Bežné transfery 135                              

4.19 Cesta na trh práce 2

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 263 -                             

620 Poistné a príspevok do poisťovní 263                              

4.20 Chránená dielňa 5

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 203                              Navýšenie dotácie.

4.22 Pracuj, zmeň svoj život (MOS)

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 9 -                                 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 9                                  

5.3  Civilná ochrana

630 Tovary a služby 20                                Navýšenie minimálnej mzdy.

5.4 Ochrana pred požiarmi

630 Tovary a služby 20 -                               Úspora a presun na CO.

6.1 Zber a odvoz odpadu

630 Tovary a služby 6 864                           Navýšenie na zvoz a uloženie TKO a biologického odpadu.

6.2 Zneškodňovanie odpadu

630 Tovary a služby 170 -                             Nižší objem zneškodňovaného nebezpečného odpadu.

8.1 Materské školy

600 Bežné výdavky 62                                Presun medzi položkami a navýšenie na údržbu budov.

8.2.1 ZŠ J.M.Petzvala

600 Bežné výdavky 5 803                           Priznané mimoriadne odmeny 5 003 eur a projekt "Čítame radi" 800 eur.

8.2.2 ZŠ M.R.Štefánika

6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Presun medzi položkami.

5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

8. VZDELÁVANIE

Presun medzi položkami.

Navýšenie dotácie.



600 Bežné výdavky 1 764 -                          
Priznané mimoriadne odmeny 3 966 eur, zníženie výdavkov na projekt "Podpora inkluzívneho 

vzdelávania - asistent učiteľa"  - 7 520 eur a navýšenie FP na projekt "Kráčame po stopách 

poznania a múdrosti" +2 078 eur, úprava z dôvodu nižších príjmov - 288 eur.

640 Transfery 47                                Vyššie úhrady za diétne stravovanie.

8.3.3 ŠKD pri ZŠ M.R.Štefánika

600 Bežné transfery 125                              Použitie vlastných príjmov na nákup učebníc.

8.4.1 ŠJ Mierová

600 Bežné transfery 13 061 -                        Zníženie výdavkov z dôvodu nižších vlastných príjmov a presuny medzi položkami

8.4.2 ŠJ pri ZŠ M.R.Štefánika

600 Bežné transfery 1 120 -                          Zníženie výdavkov z dôvodu nižších vlastných príjmov a presuny medzi položkami

8. 5 Základná umelecká škola

600 Bežné transfery 46 -                               Zníženie výdavkov z dôvodu nižších vlastných príjmov a presuny medzi položkami

8.6 Školský úrad

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 584 -                             

620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 047 -                          

630 Tovary a služby 1 748                           

11.2 Životné prostredie

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 13                                Vyšší príjem dotácie na prenesný výkon štátnej správy.

13.1 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

630 Tovary a služby 288                              Vyšší príjem a vyššia vyplatenie prídavkov na deti.

13.4 Zariadenie opatrovateľskej služby

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 2 317                           

620 Poistné a príspevok do poisťovní 884                              

630 Tovary a služby 3 201 -                          

14.1 Podporná činnosť - správa mesta

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 7 653 -                          

620 Poistné a príspevok do poisťovní 8 122 -                          

630 Tovary a služby 12 176                         

640 Bežné transfery 1 110                           

SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY -                        

Presun medzi položkami. 

11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT 

13. SOCIÁLNE SLUŽBY

14. ADMINISTRATÍVA

Vyšší príjem dotácie na prenesený výkon a presun medzi položkami.

Presun medzi položkami a úspora FP, zmena kodov zdrojov z dôvodu refundácie výdavkov v 

boji proti CoV-19 od Ministerstva vnútra SR.



SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY -                        

-              
-                                

Rozpočet Mesta Spišská Belá na rok 2020 je po navrhovaných úpravách vyrovnaný vo výške 11 561 817 eur.

VÝDAVKY SPOLU

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 


