MESTO ŠURANY - MESTSKÝ ÚRAD ŠURANY
Mestské zastupiteľstvo
ŠURANY
Materiál: č. C/12/26/2022
Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany
a rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2021.
Predkladá:
Návrh na uznesenie:
Ing. Marek Oremus
Mestské zastupiteľstvo Šurany prerokovalo Návrh na
primátor mesta Šurany
úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových
organizácií mesta Šurany na rok 2022, stanoviská
komisií Mestského zastupiteľstva Šurany a
schvaľuje
Spracovala:
Ing. Renáta Mesárošová
vedúca finančného oddelenia
Mestského úradu Šurany

Na základe:
zákona č. 523/2004 Z.z.
zákona č. 583/2004 Z.z.
zákona č. 369/1990 Zb.

1. Rozpočtové opatrenie mesta Šurany č. 8/2022,
2. Rozpočtové opatrenie mesta Šurany č. 9/2022,
3. Rozpočtové opatrenie mesta Šurany č. 10/2022,
4. Rozpočtové opatrenie mesta Šurany č. 11/2022,
5. Prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta
Šurany na kapitálové výdavky nasledovne:
a) rekonštrukcia a výmena okien, dverí a stavebných
otvorov na budove Materskej školy, MDŽ 26, Šurany
z dôvodu ich havarijného stavu - I. etapa vo výške
15 828,00 EUR.
6. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2022,
7. Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy, Mostná
1, Šurany na rok 2022,
8. Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy, MDŽ 26,
Šurany na rok 2022,
9. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy,
Bernolákova 35, Šurany na rok 2022,
10. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy, SNP 5,
Šurany na rok 2022,
11. Návrh na úpravu rozpočtu Centra voľného času, Na
vŕšku 24, Šurany na rok 2022,
12. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej umeleckej
školy Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany
na rok 2022
- bez pripomienok
- s pripomienkami
poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany v zmysle
predlohy.

Prizvať:
Predložené mestskému zastupiteľstvu 07. apríla 2022.

Ing. Marek Oremus, v.r.
primátor mesta Šurany

MESTO ŠURANY
Námestie hrdinov 1
Šurany

NÁVRH
NA ÚPRAVU ROZPOČTU
MESTA ŠURANY
A ROZPOČTOVÝCH
ORGANIZÁCIÍ MESTA ŠURANY
1. úprava rozpočtu
NA ROK 2022

Mestské zastupiteľstvo ŠURANY
Námestie hrdinov 1 , 942 01 Šurany
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE V KOMPETENCII MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA ŠURANY č. 8/2022
Mestské zastupiteľstvo Šurany v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, podľa ktorého príslušný orgán obce vykonáva zmeny rozpočtu v
priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú povolené prekročenie a
viazanie príjmov, povolené prekročenie a viazanie výdavkov a povolené prekročenie a viazanie
finančných operácií a v súlade so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta
Šurany
schvaľuje rozpočtové opatrenie:
Druh výdavku

Rozpočet
v EUR

Zmena
v EUR

Rozpočet
po zmene v
EUR

Program: 16 Rozvoj obcí
FK: 06.2.0
710 Obstarávanie kapitálových aktív
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení,
techniky a náradia
713 006 – Komunikačná infraštruktúra
0,00
+13 000,00
13 000,00
Príjmové finančné operácie
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné
finančné výpomoci
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné
finančné výpomoci
513 Bankové úvery
EK: 513 002 Bankové úvery dlhodobé
321 827,00
-13 000,00 308 827,00
Dôvodová správa k zmene rozpočtu:
V zmysle auditu vykonaného spoločnosťou SOMI systems a.s., Lazovná 69, Banská Bystrica
zameraného na kybernetickú bezpečnosť vyplynulo, že súčasný server Mestského úradu
Šurany nespĺňa predpísané požiadavky na kybernetickú bezpečnosť. Na základe uvedeného
bude potrebné obstarať nový server s batériovými zálohami a zabezpečiť jeho umiestnenie
v bezpečných priestoroch v budove Mestského úradu Šurany.
Uvedená investičná akcia bude finančne krytá prostredníctvom čerpania úveru poskytnutého zo
strany Prima banky Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika,
IČO: 31 575 951, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka
číslo: 148/L na základe zmluvy o úvere č. 177/003/20 zo dňa 29.06.2020.
Rozpočtové opatrenie č. 8/2022 bude predložené na rokovanie a schválenie Mestskému
zastupiteľstvu Šurany dňa 07.04.2022.

Mestské zastupiteľstvo ŠURANY
Námestie hrdinov 1 , 942 01 Šurany
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE V KOMPETENCII MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA ŠURANY č. 9/2022
Mestské zastupiteľstvo Šurany v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, podľa ktorého príslušný orgán obce vykonáva zmeny rozpočtu v
priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú povolené prekročenie a
viazanie príjmov, povolené prekročenie a viazanie výdavkov a povolené prekročenie a viazanie
finančných operácií a v súlade so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta
Šurany
schvaľuje rozpočtové opatrenie:
Druh výdavku
Program: 16 Rozvoj obcí
FK: 06.2.0
710 Obstarávanie kapitálových aktív
716 Prípravná a projektová dokumentácia
716 – PD rekonštrukcia vykurovania ZŠ
Bernolákova
716 – PD parkovanie
716 – Projekty IROP
Príjmové finančné operácie
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné
finančné výpomoci
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné
finančné výpomoci
513 Bankové úvery
EK: 513 002 Bankové úvery dlhodobé

Rozpočet
v EUR

Zmena
v EUR

Rozpočet
po zmene v
EUR

0,00

+8 640,00

8 640,00

0,00
8 000,00

+3 360,00
+18 113,00

3 360,00
26 113,00

308 827,00

-30 113,00

278 714,00

Dôvodová správa k zmene rozpočtu:
Mesto Šurany má zámer v roku 2022 uskutočniť rekonštrukciu vykurovania v priestoroch
budov Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany. Cenová ponuka spoločnosti VHT, s.r.o.,
Bolečkova 15, Nitra na spracovanie projektovej dokumentácie pre uvedenú investičnú akciu
predstavuje sumu vo výške 8 640,00 EUR s DPH.
Na základe novely zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vyplynula potreba spracovania projektovej
dokumentácie k parkovaniu na vybraných lokalitách mesta. Predpokladaná suma na
spracovanie projektovej dokumentácie pre uvedenú investičnú akciu predstavuje sumu vo
výške 3 360,00 EUR.

Uznesením Mestského zastupiteľstva Šurany číslo 25/2022-Z, bod I. zo dňa 10.03.2022 bol
schválený návrh na spolufinancovanie projektu „Podpora triedeného zberu komunálnych
odpadov v meste Šurany“ mestom Šurany. Zároveň bolo schválené zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci, t. j. 18 113,30 EUR.
Uvedené investičné akcie budú finančne kryté prostredníctvom čerpania úveru poskytnutého
zo strany Prima banky Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská
republika, IČO: 31 575 951, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel:
Sa, Vložka číslo: 148/L na základe zmluvy o úvere č. 177/003/20 zo dňa 29.06.2020.
Rozpočtové opatrenie č. 9/2022 bude predložené na rokovanie a schválenie Mestskému
zastupiteľstvu Šurany dňa 07.04.2022.

Mestské zastupiteľstvo ŠURANY
Námestie hrdinov 1 , 942 01 Šurany
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE V KOMPETENCII MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA ŠURANY č. 10/2022
Mestské zastupiteľstvo Šurany v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, podľa ktorého príslušný orgán obce vykonáva zmeny rozpočtu v
priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú povolené prekročenie a
viazanie príjmov, povolené prekročenie a viazanie výdavkov a povolené prekročenie a viazanie
finančných operácií a v súlade so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta
Šurany
schvaľuje rozpočtové opatrenie:
Druh výdavku

Rozpočet
v EUR

Zmena
v EUR

Rozpočet
po zmene v
EUR

Program: 16 Rozvoj obcí
FK: 06.2.0
710 Obstarávanie kapitálových aktív
717 Realizácia stavieb a ich technického
zhodnotenia
717 001 – Prístrešok na smetné kontajnery
60 000,00
+40 000,00 100 000,00
Príjmové finančné operácie
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné
finančné výpomoci
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné
finančné výpomoci
513 Bankové úvery
EK: 513 002 Bankové úvery dlhodobé
278 714,00 -100 000,00 178 714,00
Dôvodová správa k zmene rozpočtu:
Na základe verejnej obchodnej súťaže realizovanej podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov so špecifikáciou predmetu zákazky „Prístrešky na
smetné kontajnery“, najvýhodnejšiu cenovú ponuku na vybudovanie prístreškov na smetné
kontajnery predložil dodávateľ J&P Metaplast s.r.o., Hlavná 113/113, Úľany nad Žitavou,
podľa ktorej bude cena na dodávku a montáž 12 ks prístreškov pre kontajnery stanovená na
84 348,00 EUR s DPH. Suma vo výške 15 652,00 EUR predstavuje úhradu výdavkov na
vybudovanie spevnených plôch pod jednotlivé prístrešky.
Uvedená investičná akcia bude finančne krytá prostredníctvom čerpania úveru poskytnutého zo
strany Prima banky Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika,
IČO: 31 575 951, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka
číslo: 148/L na základe zmluvy o úvere č. 177/003/20 zo dňa 29.06.2020.
Rozpočtové opatrenie č. 10/2022 bude predložené na rokovanie a schválenie Mestskému
zastupiteľstvu Šurany dňa 07.04.2022.

Mestské zastupiteľstvo ŠURANY
Námestie hrdinov 1 , 942 01 Šurany
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE V KOMPETENCII MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA ŠURANY č. 11/2022
Mestské zastupiteľstvo Šurany v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, podľa ktorého príslušný orgán obce vykonáva zmeny rozpočtu v
priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú povolené prekročenie a
viazanie príjmov, povolené prekročenie a viazanie výdavkov a povolené prekročenie a viazanie
finančných operácií a v súlade so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta
Šurany
schvaľuje rozpočtové opatrenie:
Druh výdavku
Program: 16 Rozvoj obcí
FK: 06.2.0
710 Obstarávanie kapitálových aktív
717 Realizácia stavieb a ich technického
zhodnotenia
717 002 – Rekonštrukcia a výmena okien
MŠ MDŽ
Druh príjmu
200 Nedaňové príjmy
230 Kapitálové príjmy
EK: 231 Príjmy z predaja kapitálových aktív
EK: 233 001 Z predaja pozemkov
Príjmové finančné operácie
400 Príjmy z transakcií s finančnými
aktívami a finančnými pasívami
450 Z ostatných finančných operácií
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov
EK: 454 001 Z rezervného fondu mesta
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné
finančné výpomoci
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné
finančné výpomoci
513 Bankové úvery
EK: 513 002 Bankové úvery dlhodobé

Rozpočet
v EUR

50 000,00

Zmena
v EUR

+27 770,00

Rozpočet
po zmene v
EUR

77 770,00

26,00
612,00

15 828,00

178 714,00

-11 304,00

167 410,00

Dôvodová správa k zmene rozpočtu:
Na základe zmluvy o dielo č. P220239 uzatvorenou medzi zmluvnými stranami objednávateľ:
Mesto Šurany, Námestie hrdinov 1, Šurany a zhotoviteľ: L.M.J. Salamander s.r.o., Pražská 15,
Nitra zo dňa 02.03.2022 je celková cena za zhotovenie diela: dodanie a montáž plastových
okien na pavilóne Materskej školy, MDŽ 26, Šurany vo výške 77 766,74 EUR s DPH.
Uvedená investičná akcia bude mať nasledovné finančné krytie:
1. prostredníctvom použitia kapitálových príjmov vo výške 638,00 EUR
2. prostredníctvom použitia prostriedkov rezervného fondu mesta vo výške 15 828,00
EUR
3. prostredníctvom čerpania úveru poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, a.s.,
so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, zapísanej
v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L na
základe zmluvy o úvere č. 177/003/20 zo dňa 29.06.2020 vo výške 11 304,00 EUR.
Rozpočtové opatrenie č. 11/2022 bude predložené na rokovanie a schválenie Mestskému
zastupiteľstvu Šurany dňa 07.04.2022.

Dôvodová správa
k Návrhu na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií
mesta Šurany na rok 2022.

1. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2022 – 1. úprava.
Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2022 je vypracovaný a predložený na schválenie
Mestskému zastupiteľstvu Šurany z dôvodu dodržania ustanovenia § 14 zákona 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, podľa ktorého zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce
schvaľuje orgán obce príslušný podľa osobitných predpisov. Príslušný orgán obce vykonáva
zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú
a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky,
b) povolené prekročenie a viazanie príjmov,
c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov,
d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií.

2. Návrh na úpravu rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2022 –
1. úprava.
Podľa § 22 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozpočtová organizácia hospodári
s rozpočtovými prostriedkami vrátane prostriedkov prijatých od iných subjektov. Rozpočtová
organizácia zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov, ktorý zahŕňa všetky prostriedky, s ktorými
hospodári vrátane príjmov a výdavkov uvedených v odseku 4 a v § 17 ods. 4. Pritom sa riadi
záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu určenými zákonom o štátnom rozpočte na príslušný
rozpočtový rok a zriaďovateľom. Peňažné dary sa použijú v súlade s ich určeným účelom; ak
účel nie je určený, rozpočtová organizácia použije peňažné dary na ďalší rozvoj a skvalitnenie
svojej činnosti.
Rozpočty rozpočtových organizácií – škôl a školských zariadení sú súčasťou rozpočtu mesta,
pričom školy a školské zariadenia sú svojimi príjmami a výdavkami zapojené na rozpočet
mesta.
Rozpočtová organizácia má oprávnenie zostaviť svoj rozpočet, pričom východiská rozpočtu sú
určené zriaďovateľom, a to z dôvodu, že rozpočet príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie
je súčasťou rozpočtu zriaďovateľa. Pri schvaľovaní rozpočtu mesta sa schvaľuje aj rozpočet
príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií – škôl a školských zariadení. Oprávneným
orgánom, ktorý schvaľuje rozpočet mesta ako celok je mestské zastupiteľstvo.
Školy a školské zariadenia sledujú v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa
rozpočtu a v prípade potreby navrhujú vykonať zmeny vo svojom rozpočte, s cieľom zabezpečiť
vyrovnanosť čerpania rozpočtu ku koncu rozpočtového roka.

3. Sumarizácia
Prvou úpravou rozpočtu mesta Šurany na rok 2022 sa oproti rozpočtu mesta Šurany na rok 2022
schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva Šurany č. 23/2021-Z, bod XI., dňa
09.12.2021 zvyšujú bežné príjmy o 197 284,00 EUR, kapitálové príjmy sa zvyšujú o 638,00
EUR, príjmové finančné operácie sa zvyšujú vo výške 576 238,00 EUR. Bežné výdavky sú
zvýšené v celkovej výške o sumu 399 595,00 EUR, kapitálové výdavky sú zvýšené o
329 132,00 EUR. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou sú upravené
na základe predložených návrhov jednotlivých rozpočtov a sú zvýšené v celkovej sume o
22 505,00 EUR. Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou sú upravené
na základe predložených návrhov jednotlivých rozpočtov a sú zvýšené v celkovej sume o
67 938,00 EUR.
Prvou úpravou rozpočtov rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2022 sa upravujú
jednotlivé rozpočtové položky a podpoložky oproti rozpočtu na rok 2022 schváleného
uznesením Mestského zastupiteľstva Šurany č. 23/2021-Z, bod XI., dňa 09.12.2021.
Prvá úprava rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok
2022/očakávaná skutočnosť je zostavená ako vyrovnaná.

Schválený
rozpočet na
rok 2022

6 959 287,00
200 000,00
113 840,00
189 645,00
7 462 772,00
3 938 685,00
436 340,00
126 720,00
2 961 027,00
7 462 772,00

Návrh na
úpravu
rozpočtu
197 284,00
638,00
576 238,00
22 505,00
796 665,00
399 595,00
329 132,00
0,00
67 938,00
796 665,00

1. úprava
rozpočtu
na rok 2022/
očakávaná
skutočnosť
7 156 571,00
200 638,00
690 078,00
212 150,00
8 259 437,00
4 338 280,00
765 472,00
126 720,00
3 028 965,00
8 259 437,00

0,00

0,00

0,00

SUMARIZÁCIA
Bežné príjmy mesto
Kapitálové príjmy mesto
Príjmové finančné operácie
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové príjmy spolu
Bežné výdavky mesto
Kapitálové výdavky mesto
Výdavkové finančné operácie
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové výdavky spolu
Príjmy - výdavky (rozdiel)

Návrh rozpočtu mesta Šurany na rok 2022 pozostáva z dvoch kapitol:
I. kapitola – obsahuje návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2022 a rozpočtových
organizácií mesta Šurany na rok 2022 zostavený podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie:
Tabuľková časť príjmov rozpočtu mesta Šurany na rok 2022.
Tabuľková časť výdavkov rozpočtu mesta Šurany na rok 2022.
Tabuľková časť príjmov Materskej školy, Mostná 1, Šurany na rok 2022.
Tabuľková časť výdavkov Materskej školy, Mostná 1, Šurany na rok 2022.
Tabuľková časť príjmov Materskej školy, MDŽ 26, Šurany na rok 2022.

Tabuľková časť výdavkov Materskej školy, MDŽ 26, Šurany na rok 2022.
Tabuľková časť príjmov rozpočtu Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany na rok 2022.
Tabuľková časť výdavkov rozpočtu Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany na rok 2022.
Tabuľková časť príjmov rozpočtu Základnej školy, SNP 5, Šurany na rok 2022.
Tabuľková časť výdavkov rozpočtu Základnej školy, SNP 5, Šurany na rok 2022.
Tabuľková časť príjmov Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany na rok 2022.
Tabuľková časť výdavkov Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany na rok 2022.
Tabuľková časť príjmov Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov
10, Šurany na rok 2022.
Tabuľková časť výdavkov Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov
10, Šurany na rok 2022.
II. kapitola – obsahuje textovú časť k návrhu na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových
organizácií mesta Šurany na rok 2022, ktorá odôvodňuje návrh úpravy jednotlivých položiek,
v ktorých nastala zmena. Zmeny rozpočtových položiek sa vykonávali prostredníctvom
rozpočtových opatrení vystavených v priebehu mesiacov január – február 2022:
Textová časť rozpočtu mesta Šurany na rok 2022.
Textová časť rozpočtu Materskej školy, Mostná 1, Šurany na rok 2022.
Textová časť rozpočtu Materskej školy, MDŽ 26, Šurany na rok 2022.
Textová časť rozpočtu Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany na rok 2022.
Textová časť rozpočtu Základnej školy, SNP 5, Šurany na rok 2022.
Textová časť rozpočtu Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany na rok 2022.
Textová časť rozpočtu Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10,
Šurany na rok 2022.
Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2022
bude predložený na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 07.04.2022 pod č.
C/12/26/2022.
Uvedená dôvodová správa je spracovaná na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. f)
Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Šurany.

Ing. Renáta Mesárošová, v.r.
vedúca finančného oddelenia
Mestského úradu Šurany

V Šuranoch dňa 10.03.2022

Textová časť k návrhu na úpravu rozpočtu mesta Šurany
na rok 2022 – 1. úprava rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY
1. 100 - Daňové príjmy (riadok č. 2)
1.1 111 - Daň z príjmov fyzickej osoby (riadok č. 4)
Najpodstatnejšou časťou bežných príjmov je výnos dane z príjmov fyzickej osoby – podielová
daň. V rozpočte sú rozpočtované podielové dane v zmysle prognózy Ministerstva financií SR.
Pre mesto Šurany výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve na základe
východiskových štatistických údajov a rozpočtovaných podielov obcí na výnose dani z príjmov
fyzickej osoby pre rok 2022 zverejnený Ministerstvom financií SR v decembri 2021
predstavoval sumu vo výške 3 817 222,00 EUR, čo je o 205 175,00 EUR viac oproti roku 2021.

1.2 121 - Daň z nehnuteľností (riadok č. 6)
Daň z nehnuteľností je jednou z fakultatívnych miestnych daní ustanovených zákonom
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov, čo znamená, že mesto si ju na svojom území
môže, ale aj nemusí zaviesť. Mesto Šurany zaviedlo na svojom území daň z pozemkov, daň zo
stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Výnos z dane z nehnuteľností
je príjmom rozpočtu mesta.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady účinné od 01.01.2022 určuje ročnú
sadzbu dane z nehnuteľností, ktorá je platná pre rok 2022. Jednotlivé podpoložky:
121 001 – Daň z pozemkov
122 002 – Daň zo stavieb
122 003 – Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
nebudú predmetom 1. úpravy rozpočtu mesta Šurany na rok 2021.

1.3 133 - Dane za špecifické služby (riadok č. 11)
Medzi ďalšie fakultatívne dane, ktoré mesto Šurany zaviedlo na svojom území patrí daň za psa,
daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, daň za ubytovanie, daň za užívanie
verejného priestranstva. Výnos z miestnych daní je príjmom rozpočtu mesta.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady účinné od 01.01.2022 určuje ročnú
sadzbu dane za špecifické služby, ktorá je platná pre rok 2022. Jednotlivé položky:
133 001 – Daň za psa
133 003 – Daň za nevýherné hracie prístroje
133 004 – Daň za predajné automaty
133 006 – Daň za ubytovanie
133 012 – Daň za užívanie verejného priestranstva
nebudú predmetom 1. úpravy rozpočtu mesta Šurany na rok 2022.
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Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady má obligatórny charakter,
čo znamená, že mesto je povinné ho zaviesť na svojom území na základe podmienok
ustanovených zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Výnos miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady použije mesto výlučne na zber,
prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady účinné od 01.01.2022 určuje sadzbu
poplatku vo výške 0,0822 EUR za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov, ktorými sú fyzické
osoby – občania; t.j vo výške 30,00 EUR na jednu osobu za kalendárny rok a sadzba poplatku
pre poplatníkov, u ktorých je zavedený množstvový zber, je stanovená vo výške 0,03232 EUR
za jeden liter komunálnych odpadov.
Podpoložka 133 013 – Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nebude predmetom 1.
úpravy rozpočtu mesta Šurany na rok 2021.

2. 200 - Nedaňové príjmy (riadok č. 19)
2.1 210 - Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (riadok č. 20)
Veľmi dôležitú skupinu vlastných príjmov tvoria výnosy z vlastníctva majetku; ide o nedaňové
príjmy, ktoré mesto získava, pretože je vlastníkom majetku a s týmto majetkom samostatne
hospodári a nakladá. Môžu mať podobu napr. nájomného z prenajatých pozemkov
a z prenajatých budov, priestorov a objektov. Jedná sa hlavne o príjmy z prenájmu pozemkov
vo vlastníctve mesta Šurany a príjmy od nájomníkov žijúcich v nájomných bytoch, ktoré sú vo
vlastníctve mesta Šurany na ul. MDŽ 2E, 2F, 2G a na ul. Ľ. Podjavorinskej 10, 12.
V oblasti príjmov z vlastníctva, konkrétne v podpoložke 212 003 – Z prenajatých budov,
priestorov a objektov prichádza k zvýšeniu príjmovej rozpočtovej podpoložky o sumu vo
výške 40 000,00 EUR. V uvedenej podpoložke sa nachádza príjem od nájomníkov žijúcich
v nájomných bytoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta Šurany na ul. MDŽ 2E, 2F, 2G a na ul. Ľ.
Podjavorinskej 10, 12. Tento príjem z nájomného odvádza Mestský bytový podnik Šurany,
s.r.o. na účet mesta Šurany. K 28.02.2022 boli poukázané finančné prostriedky vo výške
81 926,08 EUR, čo je o 19 926,08 EUR viac oproti schválenému rozpočtu, zostávajúca časť
zvýšenej sumy predstavuje očakávanú skutočnosť v roku 2022.

2.2 220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (riadok č. 24)
221 – Administratívne poplatky (riadok č. 25)
Položka obsahuje príjmy zo správnych poplatkov vyberaných mestom Šurany v zmysle
platných právnych predpisov za vykonanie úkonov, ktoré podliehajú zaplateniu správneho
poplatku.
222 – Pokuty, penále a iné sankcie (riadok č. 27)
Položka obsahuje príjmy za porušenie predpisov, predovšetkým sú to pokuty uložené
v blokovom konaní Mestskou políciou Šurany, pokuty za priestupky vyrubené Ministerstvom
vnútra SR alebo pokuty za stavebné priestupky.
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223 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb (riadok č. 29)
Patria sem predovšetkým príjmy za poskytovanie služieb v oblasti vývozu komunálneho
odpadu spoločnostiam a organizáciám, s ktorými je uzatvorená zmluva o vývoze komunálneho
odpadu, príjmy za rozhlasové relácie, odmena skladníka CO, príjmy za vydanie tabuliek na
orientačné a súpisné čísla.
229 – Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby (riadok č. 32)
Položka obsahuje príjmy za znečisťovanie ovzdušia. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia platia
podľa zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších
predpisov právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú veľké
zdroje znečisťovania ovzdušia, stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a malé zdroje
znečisťovania ovzdušia, za podmienok ustanovených v zákone.
2.3 240 – Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí,
vkladov (riadok č. 34)
Položka predstavuje príjem z úrokov z finančných prostriedkoch na bežných účtoch mesta
Šurany.
2.4 290 – Iné nedaňové príjmy (riadok č. 36)
Položka obsahuje príjmy z náhrad poistného plnenia, z hazardných hier a iných podobných hier
odvádzaných prevádzkovateľmi výherných hracích automatov mestu, vrátenie nevyčerpaného
príspevku príspevkovými organizáciami za predchádzajúce obdobie, podiel mesta Šurany na
zisku v Mestskej lekárni Šurany, s.r.o. a pod..

3. 300 - Granty a transfery (riadok č. 43)
3.1 310 – Tuzemské bežné granty a transfery (riadok č. 44)
311 - Granty - od obcí Spoločný obecný úrad (riadok č. 45)
Patria sem príjmy od obcí združených v Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Šuranoch
zriadeného Zmluvou o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 03.02.2003 v znení Dodatku
č. 1 k tejto zmluve zo dňa 30.01.2004 a Zmluvy o pristúpení obcí Bánov, Branovo a Veľké
Lovce k uvedenej zmluve zo dňa 28.01.2011, ktoré vyplývajú z dohody zmluvných strán a sú
zabezpečované finančnou participáciou zúčastnených obcí na princípe počtu obyvateľov.
Príjem od obcí k 28.02.2022 predstavuje sumu 23 492,70 EUR.
312 - Transfery v rámci verejnej správy (riadok č. 46)
Pod pojmom transfer sa chápe poskytnutie peňažných prostriedkov v rámci verejnej správy aj
mimo nej. Patria sem všetky prijaté transfery zo štátneho rozpočtu a transfery na úhradu
nákladov preneseného výkonu štátnej správy.
V podpoložke 312 001 – V oblasti transferov verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem
transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na riadku č. 47 sa nachádzajú
nasledovné položky:





položka rodinné prídavky a pohrebné poukázané z ÚPSVaR na riadku č. 48,
dotácia na vojnové hroby na riadku č. 49 bola poukázaná vo výške 129,96 EUR,
dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre Domov Jesienka osobitne
pre Zariadenie pre seniorov, Špecializované zariadenie vo výške 428 016,00 EUR a pre
Útulok vo výške 54 000,00 EUR na riadku č. 50,
dotácia z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na riadku č. 51 predstavuje dotáciu pre
dobrovoľné hasičské zbory v meste Šurany,
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riadok č. 52 predstavuje dotáciu na hmotnú núdzu a podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa v zmysle výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na
rok 2022 a dotáciu na školské potreby. Položka sa upravuje na predpokladanú
skutočnosť k 31.12.2022.

V podpoložke 312 011 – Od ostatných subjektov verejnej správy na riadku č. 54 sa nachádza
suma vo výške 4 135,16 EUR. Základná škola, Bernolákova 35, Šurany je súčasťou národného
projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“ Uvedený projekt významne
podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom
prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov, asistentov
učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívnych tímov.
V podpoložke 312 012 – V oblasti transferov verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu
nákladov preneseného výkonu štátnej správy na riadku č. 55 sa nachádzajú nasledovné položky:


prenesené kompetencie normatívne na riadku č. 56 sú upravené na základe zverejnenia
financovania základných škôl na rok 2022 Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a
športu SR na sumu vo výške 1 212 212,00 EUR. Financovanie základných škôl je
postavené na normatívnom princípe, školy sú financované podľa počtu žiakov a
personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu v
zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a
školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 630/2008
Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov,
 prenesené kompetencie nenormatívne na riadku č. 57 sú upravené na základe
zverejnenia financovania na rok 2022 Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
SR na sumu vo výške 85 149,00 EUR. Ministerstvo pridelí v rámci možností kapitoly
ministerstva zriaďovateľovi školy v priebehu kalendárneho roka finančné prostriedky
za mimoriadne výsledky žiakov, na vzdelávacie poukazy, príspevok na skvalitnenie
podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia, finančné prostriedky určené pre materskú školu na financovanie aktivít
súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, ktoré majú v danej materskej škole jeden
rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a podobne,
 dotácia na matriku, register obyvateľstva, register adries, životné prostredie vo výške
18 505,10 EUR na riadku č. 58 je upravená na základe oznámení Okresného úradu Nové
Zámky o výške dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok
2022,
 dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR na riadku č. 59 predstavuje úhradu
nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti Spoločného obecného úradu so
sídlom v Šuranoch.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
Kapitálové príjmy sa členia na vlastné a cudzie príjmy. Vlastné kapitálové príjmy sú príjmy
z prevodu vlastníctva majetku mesta. Mesto získava kapitálové príjmy aj od iných subjektov.
Medzi takto definované kapitálové príjmy patria kapitálové granty a transfery; t.j. dotácie zo
štátneho rozpočtu, alebo štátnych fondov.
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230 - Kapitálové príjmy (riadok č. 61)
231 – Príjmy z predaja kapitálových aktív (riadok č. 62)
Obsahuje predovšetkým príjmy z predaja kapitálových aktív – bytov alebo budov, zvyšuje sa
o sumu vo výške 26,00 EUR a predstavuje mesačné splátky vymožené exekútorom za
neuhradenie mestu ako predávajúcemu sumu z predaja budovy.

233 – Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív (riadok č. 63)
Suma zvýšenia podpoložky 233 001 – Z predaja pozemkov predstavuje nasledovné:
Suma vo výške 611,73 EUR predstavuje príjem z prevodu majetku mesta podľa § 9a ods. 8
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t. j. ide o prevod
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov vrátane priľahlej plochy,
schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva Šurany č. 24/2022-Z, bod XVI., dňa
10.02.2022, kupujúci František Fodor.

320 – Tuzemské kapitálové granty a transfery (riadok č. 65)
Patria sem všetky prijaté príspevky určené na obstaranie, buď kúpou existujúcich alebo
výstavbou nových kapitálových aktív najmä na rozvoj kultúry, životného prostredia, sociálnej
sféry, školstva, zdravotníctva, výstavbu mesta, obranu a bezpečnosť, ochranu pred požiarmi.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
Príjmové finančné operácie predstavujú prijatie tuzemských úverov a návratných finančných
výpomocí. Vykonávajú sa nimi prevody prostriedkov peňažných fondov mesta a realizujú sa
návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté
pôžičky a návratné výpomoci z rozpočtu mesta a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj
a obstaranie majetkových účastí.

4. 400 – Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (riadok
č. 69)
Položka 453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 381 604,77 EUR obsahuje:







suma vo výške 44 708,60 EUR predstavuje nevyčerpanú dotáciu na podporu výchovy k
stravovacím návykom dieťaťa v zmysle výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR v roku 2021 a bola odvedená ÚPSVaR Nové Zámky dňa 07.02.2022.
suma vo výške 85,17 EUR predstavuje nevyčerpanú dotáciu poukázanú Štatistickým
úradom SR na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy pri
sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktorá bude predmetom zúčtovania v I.
štvrťroku 2022.
suma vo výške 21 023,52 EUR predstavuje nevyčerpanú dotáciu z MPSVaR SR pre
Domov Jesienka Šurany. Suma vo výške 2 640,00 EUR bola vyčerpaná v roku 2022
a suma vo výške 18 392,52 EUR bola odvedená MPSVaR SR na základe Zúčtovania
finančného príspevku na financovanie sociálnej služby poskytnutého na obdobie 2021
dňa 11.02.2022.
suma vo výške 493,65 EUR predstavuje dotáciu na odmenu pracovníčky matriky v roku
2021. Dotácia bola vyčerpaná v roku 2022.
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na základe Zmluvy o vzájomnej spolupráci a spolufinancovaní medzi zmluvnými
stranami Mestom Šurany a Nitrianskym samosprávnym krajom v rámci realizácie
stavby „Okružná križovatka Šurany II/580 s III/1526 (III/580001) v km 7,35“ zo dňa
17.09.2021, poukázal Nitriansky samosprávny kraj na účet mesta Šurany sumu vo výške
324 302,22 EUR. Na základe zmluvy o dielo uzatvorenou medzi zmluvnými stranami
objednávateľ Mesto Šurany a zhotoviteľ EUROVIA SK, a.s. a BFF Central Europe s.r.o.
ako členovia združenia „Združenie - Okružná križovatka Šurany II/580 s III/1526
(III/580001) v km 7,35“, prílohou ktorej je splátkový kalendár, bola uhradená
prvá mesačná splátka s dátumom splatnosti 25.12.2021 vo výške 14 327,77 EUR. Pre
NSK predstavuje podiel z tejto splátky sumu vo výške 9 008,39 EUR a podiel pre mesto
Šurany predstavuje sumu vo výške 5 319,38 EUR.
Suma vo výške 315 293,83 EUR predstavuje finančné prostriedky, ktoré budú použité
na úhradu splátok v roku 2022.

Podpoložka 454 001 – Z rezervného fondu vo výške 113 840,00 EUR sa zvyšuje o sumu
vo výške 15 828,00 EUR:

 na úhradu časti kapitálového výdavku, ktorým je rekonštrukcia a výmena okien, dverí
a stavebných otvorov na budove Materskej školy, MDŽ 26, Šurany z dôvodu ich
havarijného stavu - I. etapa. Na základe zmluvy o dielo č. P220239 uzatvorenou medzi
zmluvnými stranami objednávateľ Mesto Šurany, Námestie hrdinov 1, Šurany
a zhotoviteľ L.M.J. Salamander s.r.o., Pražská 15, Nitra zo dňa 02.03.2022 je celková
cena za zhotovenie diela vo výške 77 766,74 EUR s DPH. Z uvedeného dôvodu
prichádza k dočerpaniu finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta.

5. 500 – Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (riadok č. 75)
Položka 513 – Bankové úvery
Podpoložka 513 002 – Bankové úvery dlhodobé predstavuje očakávané čerpanie sumy vo
výške 154 417,00 EUR z úveru poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, a.s., so sídlom
Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, zapísanej v obchodnom
registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L na základe zmluvy o úvere č.
177/003/20 zo dňa 29.06.2020 na úhradu nasledovných plánovaných kapitálových výdavkov:







obstaranie nového serveru
projektová dokumentácia – rekonštrukcia vykurovania ZŠ Bernolákovej 35, Šurany
projektová dokumentácia k parkovaniu na vybraných lokalitách mesta
projekty IROP
vybudovanie prístreškov na smetné kontajnery
časť rekonštrukcie a výmeny okien, dverí a stavebných otvorov na budove Materskej
školy, MDŽ 26, Šurany z dôvodu ich havarijného stavu - I. etapa

Podpoložka 513 003 – Bankové úvery kontokorentné
predstavuje čerpanie sumy vo výške 24 388,00 EUR z kontokorentného úveru poskytnutého zo
strany Všeobecnej úverovej banky, a.s., IČO: 31 320 155, so sídlom: Mlynské nivy 1, 829 90
Bratislava, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
číslo: 341/B na úhradu nasledovných výdavkov:
Mesto Šurany poskytne finančné prostriedky na vyplatenie odmien vo výške 350,00 EUR a na
vyplatenie k nim príslušného poistného a príspevkov do poisťovní zamestnancom rozpočtových
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organizácií zriadených mestom Šurany t.j. školy a školské zariadenia - originálne kompetencie,
na základe Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2021 pre
zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú
podľa zákona č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na dofinancovanie časti
výdavkov na energie na základe avizovaného zvyšovania cien za distribúciu a spotrebu
elektrickej energie a zemného plynu v pomere 1/3 z celkových predpokladaných nákladov na
rok 2022 na základe rozpočtových požiadaviek jednotlivých rozpočtových organizácií.

Sumarizácia rozpočtových príjmov
V celkovej sumarizácii rozpočtových príjmov celkové zvýšenie príjmov predstavuje sumu vo
výške 796 665,00 EUR. Súčasťou rozpočtu príjmov mesta sú rozpočty príjmov rozpočtových
organizácií s právnou subjektivitou zriadených mestom podľa osobitného predpisu (školy
a školské zariadenia).

BEŽNÉ VÝDAVKY
Bežné výdavky sú rozpočtované podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a sú alokované do 16 programov.

PROGRAM 1 – Verejná správa (riadok č. 2)
Program predstavuje výdavky potrebné na zabezpečenie bezproblémovej a efektívnej
prevádzky mestského úradu a pre výkon všetkých samosprávnych funkcií mesta, ktoré
vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení. Patrí sem funkčný plat zložený z tarifného platu,
zvýšenia tarifného platu a príplatky zložené z osobných príplatkov, ostatných príplatkov na
základe oznámenia o výške a zložení funkčného platu podľa zákona č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a odmeny zamestnancov mesta
Šurany. Ďalej sem patrí plat primátora mesta a hlavnej kontrolórky mesta prepočítaný podľa
výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR, poistné do
zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne a príspevok do doplnkových dôchodkových
poisťovní primátora mesta, hlavnej kontrolórky mesta, zamestnancov mesta Šurany, poslancov
MsZ Šurany, členov komisií MsZ, členov výborov mestských častí, zapisovateľov, členov
ZPOZ a zamestnancov mimo pracovného pomeru. Ďalej sem patria výdavky na úhradu energií
ako je elektrická energia, voda, plyn, spotrebovaných v budove MsÚ, výdavky za poštové
služby a telekomunikačné služby. Mesto Šurany uzatvorilo dňa 20.12.2021 na základe
verejného obstarávania zmluvu so spoločnosťou A.En.Slovensko s.r.o., Dúbravca 5, 036 01
Martin na dodávku elektrickej energie na dobu určitú t.j. od 01.01.2022 do 31.12.2022. Mesto
Šurany uzatvorilo dňa 10.12.2021 na základe verejného obstarávania zmluvu so spoločnosťou
Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava na dodávku zemného plynu na dobu určitú t.j.
od 01.01.2022 do 31.12.2023. V oblasti materiálu sa nachádzajú výdavky na zakúpenie
interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, kníh, časopisov, novín, odbornej literatúry
a rôzneho všeobecného materiálu, ktoré sú nevyhnutné pre prácu zamestnancov mesta.
V oblasti dopravného sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou služobných vozidiel, ako je
nákup pohonných hmôt, opravy a poistenie. Rutinná a štandardná údržba predstavuje výdavky
spojené so servisnými prácami na výpočtovej technike, kopírovacích zariadeniach, skeneroch.
Patria sem aj výdavky na udržiavanie budovy mestského úradu a celého objektu. Do oblasti
služieb patria výdavky predovšetkým na školenia, semináre reklamu a propagáciu mesta a jeho
aktivít, na špeciálne služby, ktorými sú audítorské služby poskytované na základe zmluvy
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o poskytovaní audítorských služieb a právne služby poskytované na základe Dodatku č. 3 zo
dňa 31.03.2020 k zmluve o poskytovaní právnej pomoci uzavretej v zmysle zákona č. 132/1990
Zb. o advokácii v znení neskorších predpisov, poplatky a odvody, stravné lístky a finančný
príspevok na stravovanie pre zamestnancov mesta Šurany, poistné budov vo vlastníctve mesta,
odmeny pre poslancov MsZ, členov komisií MsZ, členov výborov v mestských častiach,
zapisovateľov, členov ZPOZ v zmysle Zásad odmeňovania poslancov Mestského
zastupiteľstva Šurany, členov stálych a dočasných komisií Mestského zastupiteľstva Šurany,
členov výborov mestských častí v Šuranoch, zapisovateľov komisií Mestského zastupiteľstva
Šurany, výborov mestských častí a členov Zboru pre občianske záležitosti mesta Šurany, ktoré
boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Šurany č. 3/2019-Z, bod VIII., dňa
11.04.2019 s účinnosťou od 01.05.2019 a tiež odmeny pre zamestnancov zamestnaných na
dohodu o pracovnej činnosti alebo na dohodu o vykonaní práce. Patria sem aj poplatky
exekútorom na základe upovedomení o zastavení starej exekúcie vydaných na základe § 2 ods.
1 písm. a) zákona č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Poplatky a členské príspevky uhrádza mesto za členstvo v iných
organizáciách a združeniach.
Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Položka 611 – Tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný plat (riadok č. 4)


podľa čl. II ods. 3 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022 pre
zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prichádza
k zvýšeniu základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme od 01.07.2022 o 3%. Z uvedeného dôvodu prichádza k zvýšeniu
výdavkovej rozpočtovej podpoložky o sumu vo výške 10 000,00 EUR.

Položka 612 – Príplatky (riadok č. 5)


v oblasti príplatkov prichádza k zvýšeniu výdavkovej rozpočtovej podpoložky o
sumu vo výške 9 100,00 EUR z dôvodu predpokladanej skutočnosti k 31.12.2022.

Položka 614 – Odmeny (riadok č. 8)


podľa Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2021 pre
zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, poskytne
zamestnávateľ zamestnancovi za presne určených podmienok odmenu podľa § 20 ods.
1 písm. a) uvedeného zákona v sume 350,00 EUR. Z uvedeného dôvodu prichádza
k zvýšeniu výdavkovej rozpočtovej podpoložky o sumu vo výške 11 000,00 EUR.
Zvýšenie vo výške 6 000,00 EUR je z dôvodu vyplatenia odmien zamestnancom, ktorí
dosiahnu v roku 2022 významné životné jubileá.

Položka 632 – Energie, voda, komunikácie (riadok č. 23)


podpoložka 632 001 – Energie na riadku č. 24 sa zvyšuje na základe avizovaného
zvyšovania cien za distribúciu a spotrebu elektrickej energie a zemného plynu. Na
základe výpočtu nákladov na kúpu zemného plynu a elektrickej energie a výpočtu
distribúcie podľa výpočtových tabuliek distribútorov predpokladáme zvýšenie energií
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o viac ako 100% oproti roku 2021. Na základe uvedeného sa podpoložka energií zvyšuje
o 40 000,00 EUR.
Položka 637 – Služby (riadok č. 46)
V oblasti služieb, konkrétne v podpoložke 637 037 – Vratky na riadku č. 59 prichádza
k zvýšeniu výdavkovej rozpočtovej podpoložky o sumu vo výške 63 200,00 EUR:





suma vo výške 44 708,60 EUR predstavuje nevyčerpanú dotáciu na podporu výchovy k
stravovacím návykom dieťaťa v zmysle výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR v roku 2021, ktorá bola odvedená ÚPSVaR Nové Zámky dňa 07.02.2022.
suma vo výške 18 392,52 EUR predstavuje nevyčerpanú dotáciu z MPSVaR SR pre
Domov Jesienka, ktorá bola odvedená MPSVaR SR na základe Zúčtovania finančného
príspevku na financovanie sociálnej služby poskytnutého na obdobie 2021 dňa
11.02.2022.
suma vo výške 85,17 EUR predstavuje nevyčerpanú dotáciu poukázanú Štatistickým
úradom SR na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy pri
sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktorá bude predmetom zúčtovania v I.
štvrťroku 2022.

Položka 642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (riadok č. 61)






v oblasti transferov jednotlivcom a neziskovým PO, konkrétne v podpoložke 642 013
– Odchodné na riadku č. 63 prichádza k zvýšeniu výdavkovej rozpočtovej podpoložky
o sumu vo výške 2 100,00 EUR z dôvodu vyplatenia odchodného pri odchode
zamestnankyne mestského úradu do starobného dôchodku.
v oblasti transferov jednotlivcom a neziskovým PO, konkrétne v podpoložke 642 014
– Jednotlivcovi na riadku č. 64 prichádza k zvýšeniu výdavkovej rozpočtovej
podpoložky o sumu vo výške 6 000,00 EUR. Na základe zmien v účtovacích postupoch
sa do uvedenej podpoložky bude účtovať finančný príspevok na stravovanie
zamestnancov.
v oblasti transferov jednotlivcom a neziskovým PO, konkrétne v podpoložke 642 015
– Na nemocenské dávky na riadku č. 65 prichádza k zvýšeniu výdavkovej rozpočtovej
podpoložky o sumu vo výške 1 106,00 EUR vzhľadom ku skutočnosti k 28.02.2022.

PROGRAM 1a – Verejná správa-úroky (riadok č. 67)
Uvedený program predstavuje splácanie úrokov v tuzemsku, súvisiacich s úvermi.


jednotlivé položky nebudú predmetom 1. úpravy rozpočtu mesta Šurany na rok 2022.

PROGRAM 2 – Služby občanom (riadok č. 73)
Program Služby občanom predstavuje výdavky na zabezpečenie administratívnych služieb
občanom, matričnej činnosti, občianskych obradov. Do programu patria aj činnosti vykonávané
pre obce, ktoré sú združené v Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Šuranoch (ďalej len
„SOÚ“) .
Patrí sem funkčný plat zložený z tarifného platu, zvýšenia tarifného platu a príplatky zložené z
osobných príplatkov, ostatných príplatkov na základe oznámenia o výške a zložení funkčného
platu podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a odmeny pracovníčky matriky MsÚ Šurany a pracovníkov SOÚ, patrí sem aj príslušné poistné
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do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne a príspevok do doplnkových dôchodkových
poisťovní pracovníčky matriky MsÚ Šurany a pracovníkov SOÚ.
Patria sem výdavky na úhradu energií ako je elektrická energia, voda, plyn, za spotrebu
v budove MsÚ, pričom pre SOÚ sa spotreba energií určuje percentuálnym podielom
z celkových spotrebovaných energií. Rovnako sa určujú aj výdavky za telekomunikačné služby,
spotrebu materiálu, dopravného, služieb, opráv a údržby.
Podprogram 2.1 Matrika (riadok č. 74)
Položka 614 – Odmeny (riadok č. 79)


podľa Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2021 pre
zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytne
zamestnávateľ zamestnancovi za presne určených podmienok odmenu podľa § 20 ods.
1 písm. a) uvedeného zákona v sume 350,00 EUR. Z uvedeného dôvodu prichádza
k zvýšeniu výdavkovej rozpočtovej podpoložky o sumu vo výške 350,00 EUR.
Zvýšenie vo výške 366,00 EUR predstavuje dotáciu na odmenu pracovníčky matriky
na prenesený výkon štátnej správy poukázanú v roku 2021. Dotácia bola vyčerpaná
v roku 2022.

Podprogram 2.2 Spoločný obecný úrad (riadok č. 99)
Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Položka 612 – Príplatky (riadok č. 102)


v oblasti príplatkov prichádza k zvýšeniu výdavkovej rozpočtovej podpoložky o
sumu vo výške 1 500,00 EUR z dôvodu predpokladanej skutočnosti k 31.12.2022.

Položka 614 – Odmeny (riadok č. 105)


podľa Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2021 pre
zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytne
zamestnávateľ zamestnancovi za presne určených podmienok odmenu podľa § 20 ods.
1 písm. a) uvedeného zákona v sume 350,00 EUR. Z uvedeného dôvodu prichádza
k zvýšeniu výdavkovej rozpočtovej podpoložky o sumu vo výške 2 100,00 EUR.
Zvýšenie vo výške 2 628,00 EUR je z dôvodu vyplatenia odmien zamestnancom, ktorí
dosiahnu v roku 2022 významné životné jubileá.

Kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (riadok č. 106)


jednotlivé podpoložky v oblasti poistného sa upravujú adekvátne k zvýšeniu platov,
nakoľko podľa čl. II ods. 3 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022 pre
zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prichádza
k zvýšeniu základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme od 01.07.2022 o 3%.
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PROGRAM 3 – Bezpečnosť, právo a poriadok (riadok č. 152)
Program Bezpečnosť, právo a poriadok predstavuje výdavky na komplexné zabezpečenie
ochrany verejného poriadku v meste, zabezpečenie maximálnej ochrany života občanov a ich
majetku mestskou políciou.
K týmto výdavkom patrí funkčný plat zložený z tarifného platu, zvýšenia tarifného platu
a príplatky zložené z osobných príplatkov, ostatných príplatkov na základe oznámenia o výške
a zložení funkčného platu podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a odmeny členov Mestskej polície Šurany, poistné do zdravotných
poisťovní, do Sociálnej poisťovne a príspevok do doplnkových dôchodkových
poisťovní členov Mestskej polície Šurany.
V oblasti energií sú zahrnuté výdavky na distribúciu a spotrebu energií v budove Mestskej
polície Šurany, v oblasti materiálu sú zahrnuté výdavky súvisiace s interiérovým vybavením,
nákupom výpočtovej techniky, špeciálneho materiálu ako je strelivo, pracovné odevy a obuv
pre členov mestskej polície. V oblasti dopravného sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou
služobných vozidiel, ako je nákup pohonných hmôt, opravy a poistenie.
Podprogram 3.2 Civilná obrana: Ministerstvo financií SR vydalo metodické usmernenie
č. MF/010301/2020-352 o účtovaní obstarania ochranných pomôcok a dezinfekčných
prostriedkov v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a účtovaní niektorých
špecifických účtovných prípadov na zabezpečenie jednotného postupu. V nadväznosti na
uvedené metodické usmernenie je mestám a obciam odporučené účtovať výdavky spojené s
mimoriadnou situáciou, ktorá nastala v súvislosti s celosvetovou pandémiou vzniknutou
šírením nového koronavírusu ochorenia COVID-19 v podprograme 3.2 Civilná obrana.
Podprogram 3.3 Ochrana pred požiarmi: V oblasti energií sú zahrnuté výdavky na distribúciu
a spotrebu energií v budove DHZ Šurany, patria sem výdavky na zabezpečenie potrieb
a akcieschopnosti jednotlivých dobrovoľných hasičských zborov na území mesta Šurany,
výdavky za úhradu faktúr za služby vyplývajúce zo zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi.
Podprogram 3.1 Mestská polícia (riadok č. 153)
Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Položka 611 – Tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný plat (riadok č. 155)


podľa čl. II ods. 3 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022 pre
zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prichádza
k zvýšeniu základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme od 01.07.2022 o 3%. Z uvedeného dôvodu prichádza k zvýšeniu
výdavkovej rozpočtovej podpoložky o sumu vo výške 2 000,00 EUR.

Položka 612 – Príplatky (riadok č. 156)


v oblasti príplatkov prichádza k zvýšeniu výdavkovej rozpočtovej podpoložky o
sumu vo výške 4 000,00 EUR z dôvodu predpokladanej skutočnosti k 31.12.2022.
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Položka 614 – Odmeny (riadok č. 159)


podľa Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2021 pre
zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytne
zamestnávateľ zamestnancovi za presne určených podmienok odmenu podľa § 20 ods.
1 písm. a) uvedeného zákona v sume 350,00 EUR. Z uvedeného dôvodu prichádza
k zvýšeniu výdavkovej rozpočtovej podpoložky o sumu vo výške 3 150,00 EUR.
Zvýšenie vo výške 1 870,00 EUR je z dôvodu vyplatenia odmien zamestnancom, ktorí
dosiahnu v roku 2022 významné životné jubileá.

Kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (riadok č. 160)


jednotlivé podpoložky v oblasti poistného sa upravujú adekvátne k zvýšeniu platov,
nakoľko podľa čl. II ods. 3 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022 pre
zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prichádza
k zvýšeniu základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme od 01.07.2022 o 3%.

Položka 632 – Energie, voda, komunikácie (riadok č. 174)


podpoložka 632 001 – Energie na riadku č. 175 sa zvyšuje na základe avizovaného
zvyšovania cien za spotrebu elektrickej energie a zemného plynu. Na základe výpočtu
nákladov na kúpu zemného plynu a elektrickej energie a výpočtu distribúcie podľa
výpočtových tabuliek distribútorov predpokladáme zvýšenie energií o viac ako 100%
oproti roku 2021. Na základe uvedeného sa podpoložka za spotrebu energií v budove
Mestskej polície Šurany zvyšuje o 5 500,00 EUR.

Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba (riadok č. 190)


v oblasti rutinnej a štandardnej údržby, konkrétne v podpoložke
635 004 –
Prevádzkových strojov, prístrojov na riadku č. 193 prichádza k zvýšeniu výdavkovej
rozpočtovej podpoložky o sumu vo výške 700,00 EUR za servis plynového kotla
v budove Mestskej polície Šurany vo výške 104,70 EUR, dodávateľ GAS – PROGRES,
s.r.o., Kasárenská 2, Nitra a za opravu kamerového systému vo výške 582,00 EUR,
dodávateľ František Tököly “INSTALL“, Školská 1, Šurany.

Položka 637 – Služby (riadok č. 195)


v oblasti služieb, konkrétne v podpoložke 637 004 – Všeobecné služby na riadku č. 197
prichádza k zvýšeniu výdavkovej rozpočtovej podpoložky o sumu vo výške 80,00 EUR
za prenájom zariadenia, dodávateľ RICOH Slovakia s.r.o., Vajnorská 100/B, Bratislava.

Podprogram 3.3 Ochrana pred požiarmi (riadok č. 220)
Položka 632 – Energie, voda, komunikácie (riadok č. 224)


podpoložka 632 001 – Energie na riadku č. 225 sa zvyšuje na základe avizovaného
zvyšovania cien za spotrebu elektrickej energie a zemného plynu. Na základe výpočtu
nákladov na kúpu zemného plynu a elektrickej energie a výpočtu distribúcie podľa
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výpočtových tabuliek distribútorov predpokladáme zvýšenie energií o viac ako 100%
oproti roku 2021. Na základe uvedeného sa podpoložka za spotrebu energií v budove
DHZ Šurany zvyšuje o 7 000,00 EUR.

PROGRAM 4 – Výstavba (riadok č. 247)
Program predstavuje výdavky v oblasti špeciálnych služieb, ktoré zahŕňajú vypracovanie
rôznych geometrických plánov a projektov potrebných k výzvam vyhlásených riadiacimi
orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov, za účelom rozvoja mesta v zmysle
projektových zámerov mesta a Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta
Šurany.


jednotlivé položky nebudú predmetom 1. úpravy rozpočtu mesta Šurany na rok 2022.

PROGRAM 5 – Cestná doprava (riadok č. 251)
Program zahŕňa všetky výdavky mesta súvisiace s prepravou obyvateľov mestskou hromadnou
dopravou, s údržbou a opravou miestnych komunikácií v meste, s opravami výtlkov,
obrubníkov, s dopravným značením, výstavbou a údržbou parkovísk a s výstavbou a
rekonštrukciou miestnych komunikácií.


jednotlivé položky nebudú predmetom 1. úpravy rozpočtu mesta Šurany na rok 2022.

PROGRAM 6 – Odpadové hospodárstvo (riadok č. 262)
Program zahŕňa výdavky spojené so zberom, odvozom a likvidáciou komunálneho odpadu a
drobného stavebného odpadu. Na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu je zriadená
príspevková organizácia mesta Mestský podnik služieb Šurany, ktorá je na rozpočet mesta
zapojená príspevkom.
Položka 641 – Transfery v rámci verejnej správy (riadok č. 265)


v oblasti transferov v rámci verejnej správy, konkrétne v podpoložke 641 001 –
Príspevkovej organizácii na riadku č. 266 prichádza k zvýšeniu výdavkovej rozpočtovej
podpoložky o sumu vo výške 31 276,00 EUR z nasledovných dôvodov:
1. na základe rozpočtovej požiadavky Mestského podniku služieb Šurany č. 2083/2022
zo dňa 08.03.2022 sa zvyšuje príspevok na činnosť o sumu vo výške 9 312,00 EUR
z dôvodu zakúpenia plastových smetných nádob na komunálny odpad.
2. mesto Šurany poskytne finančné prostriedky na vyplatenie odmien vo výške 350,00
EUR a na vyplatenie k nim príslušného poistného a príspevkov do poisťovní
zamestnancom príspevkových organizácií zriadených mestom Šurany na základe
Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2021 pre zamestnávateľov,
ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe uvedeného a na základe
rozpočtovej požiadavky Mestského podniku služieb Šurany č. 2248/2022 zo dňa
16.03.2022 sa zvyšuje príspevok na činnosť o sumu vo výške 21 964,00 EUR.
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PROGRAM 7 – Ochrana životného prostredia (riadok č. 282)
Program zahŕňa výdavky na zabezpečenie zdravého životného prostredia v meste Šurany
a okolí.


jednotlivé položky nebudú predmetom 1. úpravy rozpočtu mesta Šurany na rok 2022.

PROGRAM 8 – Rozvoj obcí (riadok č. 288)
Program predstavuje bežné výdavky na aktivity a činnosti mesta, zamerané na rozvoj mesta.
V oblasti materiálu sú do výdavkov zahrnuté výdavky na revitalizáciu v meste, informačné
tabule v meste, vianočnú výzdobu, odpadové koše, lavičky atď. Do oblasti rutinnej
a štandardnej údržby patria napr. výdavky na rekonštrukcie a opravy chodníkov v meste,
opravy budov, maliarske práce v budovách vo vlastníctve mesta, opravy a údržba sociálnych
zariadení a ostatné rôzne opravy, ktoré vyplývajú zo skutočnosti a potrieb počas celého roka.
V oblasti všeobecných služieb sa nachádzajú výdavky napr. na odstránenie stromov, likvidácia
pňov, frézovanie koreňov, revitalizácia zelene, rôzne búracie práce, inštalačné práce,
deratizačné služby, odvodnenie ulíc, rozširovanie kamerového systému, prenájom parkovacej
plochy, výdavky za správu bytov a budov.


jednotlivé položky nebudú predmetom 1. úpravy rozpočtu mesta Šurany na rok 2022.

PROGRAM 9 – Zásobovanie vodou (riadok č. 299)
Program zahŕňa predovšetkým výdavky na vodné a stočné na základe faktúr od
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., súčasťou programu sú aj opravy a údržba
a rekonštrukcie vodovodov v meste.
Položka 632 – Energie, voda, komunikácie (riadok č. 301)


podpoložka 632 002 – Vodné a stočné na riadku č. 302 sa zvyšuje na základe
avizovaného zvyšovania cien za spotrebu vody. Na základe vyúčtovacích faktúr za
vodné a stočné za mesiace január a február 2022 sa podpoložka zvyšuje o 40 000,00
EUR.

PROGRAM 10 – Verejné osvetlenie (riadok č. 305)
Program zahŕňa výdavky za spotrebu elektrickej energie vyplývajúcej z prevádzky verejného
osvetlenia v meste od dodávateľa A.En.Slovensko s.r.o., Dúbravca 5, 036 01 Martin.
Patria sem aj výdavky spojené s opravami a údržbou verejného osvetlenia v meste Šurany.
Súčasťou údržby verejného osvetlenia je aj montáž vianočnej výzdoby a jej dopĺňanie.
Položka 632 – Energie, voda, komunikácie (riadok č. 307)


podpoložka 632 001 – Energie na riadku č. 308 sa zvyšuje na základe avizovaného
zvyšovania cien za spotrebu elektrickej energie. Na základe výpočtu nákladov na
kúpu elektrickej energie, výpočtu distribúcie podľa výpočtových tabuliek distribútora
a vyúčtovania spotreby elektrickej energie za mesiace január, február 2022
predpokladáme zvýšenie energií o viac ako 100% oproti roku 2021. Na základe
uvedeného sa podpoložka za spotrebu energií na verejné osvetlenie zvyšuje o 66 000,00
EUR.
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PROGRAM 11 – Šport (riadok č. 315)
Mesto sa týmto programom snaží podporiť športové aktivity svojich obyvateľov. Program
zahŕňa výdavky na prevádzku športovej infraštruktúry v priamej správe mesta, nielen pre
výkonnostný a profesionálny šport ale aj pre amatérskych a rekreačných športovcov. Program
obsahuje výdavky na finančnú podporu športových klubov a organizácií pre šport so sídlom na
území mesta a grantovú podporu významných športových aktivít na území mesta, pričom sa
postupuje podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 6/2020 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Šurany.
Položka 632 – Energie, voda, komunikácie (riadok č. 317)


podpoložka 632 001 – Energie na riadku č. 318 sa zvyšuje na základe avizovaného
zvyšovania cien za spotrebu elektrickej energie a zemného plynu. Na základe výpočtu
nákladov na kúpu zemného plynu a elektrickej energie a výpočtu distribúcie podľa
výpočtových tabuliek distribútorov predpokladáme zvýšenie energií o viac ako 100%
oproti roku 2021. Na základe uvedeného sa podpoložka za spotrebu energií v budove
ŠK Šurany zvyšuje o 9 000,00 EUR.

Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba (riadok č. 326)


v oblasti rutinnej a štandardnej údržby, konkrétne v podpoložke 635 006 – Budov,
objektov alebo ich častí na riadku č. 327 prichádza k zvýšeniu výdavkovej
rozpočtovej podpoložky o sumu vo výške 1 000,00 EUR z dôvodu opravy kotla
v budove ŠK Šurany vo výške 894,00 EUR, dodávateľ Jozef Rendvanský Plynoservis,
Rázusova 17, Šurany a výmeny regulátorov v budove ŠK Šurany vo výške 56,16 EUR,
dodávateľ SPP a.s..

PROGRAM 12 – Kultúrne služby (riadok č. 333)
V programe sú agregované výdavky na podporu a rozvoj kultúry v meste. Na organizovanie
kultúrnych podujatí je zriadená príspevková organizácia mesta Mestské kultúrne stredisko
Šurany, ktorá je na rozpočet mesta zapojená príspevkom.
Podprogram 12.2 Kultúrne zariadenia zahŕňa výdavky za spotrebu energií vyplývajúcich z
prevádzky kultúrnych zariadení v meste. Do oblasti rutinnej a štandardnej údržby patria
výdavky na opravy a rekonštrukcie, ktoré je potrebné realizovať v budovách jednotlivých
kultúrnych zariadení. Medzi výdavky na všeobecné služby patria výdavky na hudobnú
produkciu a ozvučenie pri kultúrnych podujatiach.
Podprogram 12.2 – Kultúrne zariadenia (riadok č. 338)
Položka 632 – Energie, voda, komunikácie (riadok č. 340)


podpoložka 632 001 – Energie na riadku č. 341 sa zvyšuje na základe avizovaného
zvyšovania cien za spotrebu elektrickej energie a zemného plynu. Na základe výpočtu
nákladov na kúpu zemného plynu a elektrickej energie a výpočtu distribúcie podľa
výpočtových tabuliek distribútorov predpokladáme zvýšenie energií o viac ako 100%
oproti roku 2021. Na základe uvedeného sa podpoložka za spotrebu energií v budovách
kultúrnych zariadení zvyšuje o 5 000,00 EUR.
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PROGRAM 13 – Spoločenské služby (riadok č. 350)
V programe sú zahrnuté výdavky spojené s propagáciou a prezentáciou mesta, zabezpečením
exteriérových, interiérových opráv a rekonštrukcií na domoch smútku v Šuranoch, v Kostolnom
Seku, v Nitrianskom Hrádku a Spoločenskej haly. Všeobecné služby predstavujú výdavky na
revitalizačné práce na cintorínoch v mestských častiach a na ozvučenie domov smútku.
Program obsahuje aj výdavky na finančnú podporu občianskych združení so sídlom na území
mesta zameraných na vykonávanie spoločenskej činnosti, pričom sa postupuje podľa
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 6/2020 o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu mesta Šurany.


jednotlivé položky nebudú predmetom 1. úpravy rozpočtu mesta Šurany na rok 2022.

ROGRAM 14 – Vzdelávanie (riadok č. 364)
Program obsahuje financovanie prenesených kompetencií normatívnych (základné školy)
a nenormatívnych (základné školy, materské školy, centrum voľného času) zo štátneho
rozpočtu a originálnych kompetencií (materské školy, školské jedálne, školské kluby detí,
športová hala, základná umelecká škola, centrum voľného času, cirkevná základná škola)
z rozpočtu mesta Šurany. Ďalej je v programe zahrnuté stravovanie v školských jedálňach ako
aj stravovanie detí v jedálňach predškolských zariadení, dotácia na hmotnú núdzu a podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.
V oblasti Tovarov a služieb na riadku č. 392 sú zahrnuté výdavky spojené s opravami,
rekonštrukciami, údržbou budov a odstránením havarijných stavov v budovách škôl a
školských zariadení, ktoré sú uhrádzané z rozpočtu mesta.
Podprogram 14.1 – Predškolská výchova, 14.2 – Základné vzdelávanie, 14.3 – Zariadenia pre
záujmové vzdelávanie





v oblasti prenesených kompetencií normatívnych a nenormatívnych prichádza
k úpravám podpoložiek na základe údajov zverejnených Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR na rok 2022.
v oblasti originálnych kompetencií prichádza k úprave dotácie z rozpočtu mesta Šurany
na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 1/2022 o financovaní
originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva.
v oblasti vlastných príjmov škôl a školských zariadení prichádza k úpravám na základe
predložených úprav rozpočtov jednotlivých rozpočtových organizácií.
mesto Šurany poskytne finančné prostriedky na vyplatenie odmien vo výške 350,00
EUR a na vyplatenie k nim príslušného poistného a príspevkov do poisťovní
zamestnancom rozpočtových organizácií zriadených mestom Šurany t.j. školy a školské
zariadenia - originálne kompetencie, na základe Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve
vyššieho stupňa na rok 2021 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú
podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a na dofinancovanie časti výdavkov na energie na základe avizovaného
zvyšovania cien za distribúciu a spotrebu elektrickej energie a zemného plynu v pomere
1/3 z celkových predpokladaných nákladov na rok 2022 na základe rozpočtových
požiadaviek jednotlivých rozpočtových organizácií nasledovne:
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Názov školy

Energie
EUR

Odmeny+poistné
EUR

Spolu
EUR

MŠ Mostná

5 342

10 627

15 969

MŠ MDŽ

5 000

10 230

15 230

ZŠ Bernolákova

5 252

1 890

7 142

ZŠ SNP

2 847

3 874

6 721

CVČ

1 093

1 866

2 959

ZUŠ

0

7 214

7 214

19 534

35 701

55 235

Spolu
Podprogram 14.4 – Transfery pre školy
Položka 634 – Dopravné (riadok č. 395)


v oblasti dopravného konkrétne v podpoložke 635 004 – Prepravné a nájom dopravných
prostriedkov na riadku č. 396 prichádza
k zvýšeniu výdavkovej
rozpočtovej
podpoložky o sumu vo výške 700,00 EUR za prepravu stravy pre MŠ Mostná 1,
Šurany – elokované pracovisko Nitriansky Hrádok, dodávateľ Mestská poliklinika Šurany.

Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba (riadok č. 397)


v oblasti rutinnej a štandardnej údržby konkrétne v podpoložke 635 006 – Budov, objektov
alebo ich častí na riadku č. 398 prichádza k zvýšeniu výdavkovej rozpočtovej
podpoložky o sumu
vo výške 25 000,00 EUR. Dôvodom zvýšenia rozpočtovej
podpoložky je vzniknutá havarijná situácia v budove ZŠ Bernolákova 35, Šurany,
odstránenie ktorej predstavovalo výdavok vo výške 49 335,80 EUR, dodávateľ Firmaštrba
s.r.o., Veľké Lovce 602. Ďalej zvýšenie predstavuje maľovanie priestorov budovy ZŠ
Bernolákova 35, Šurany vo výške 2 478,80 EUR, dodávateľ Jozef Porubský, Mlynský Sek
405, Lipová, zakúpenie materiálu do Centra voľného času, Na vŕšku 1, Šurany vo výške
1 817,91 EUR, dodávateľ Ján Šťuha Kovo – Elektro, MDŽ 2A, Šurany.

PROGRAM 15 – Sociálne zabezpečenie (riadok č. 404)
Program Sociálne zabezpečenie predstavuje výdavky vo forme príspevku na činnosť pre
príspevkovú organizáciu Domov Jesienka Šurany, ktorý zabezpečuje sociálnu starostlivosť
o obyvateľov mesta Šurany. Ďalej sem patria výdavky vo forme príspevku na činnosť pre
príspevkovú organizáciu Mestská poliklinika Šurany, ktorá zabezpečuje zdravotnú starostlivosť
nielen pre obyvateľov mesta Šurany ale aj širokého okolia.
Podprogram 15.2 Denné centrá pre seniorov predstavuje všetky výdavky súvisiace s činnosťou
denných centier v meste Šurany ako sú náklady na energie, interiérové vybavenie nábytkom,
výdavky na prepravu a zájazdy dôchodcov a na opravy a údržbu budov denných centier
v Šuranoch na Hradnej ulici, v Kostolnom Seku a v Nitrianskom Hrádku.
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Podprogram 15.1 – Domov Jesienka Šurany (riadok č. 405)
Položka 641 – Transfery v rámci verejnej správy (riadok č. 407)




v oblasti transferov v rámci verejnej správy, konkrétne v podpoložke 641 001 –
Príspevkovej organizácii na riadku č. 408 prichádza k zvýšeniu výdavkovej rozpočtovej
podpoložky o sumu vo výške 26 450,00 EUR. Mesto Šurany poskytne finančné
prostriedky na vyplatenie odmien vo výške 350,00 EUR a na vyplatenie k nim
príslušného poistného a príspevkov do poisťovní zamestnancom príspevkových
organizácií zriadených mestom Šurany na základe Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve
vyššieho stupňa na rok 2021 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú
podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Na základe uvedeného a na základe rozpočtovej požiadavky Domova
Jesienka Šurany č. 2687/2022 zo dňa 17.03.2022 sa zvyšuje príspevok na činnosť
o sumu vo výške 26 450,00 EUR.
v oblasti transferov v rámci verejnej správy, konkrétne v podpoložke 641 001 –
Príspevkovej organizácii na riadku č. 409 prichádza k zvýšeniu výdavkovej rozpočtovej
podpoložky o sumu vo výške 24 240,00 EUR. Suma vo výške 2 640,00 EUR
predstavuje nevyčerpanú dotáciu poskytnutú v roku 2021, ktorá bola vyčerpaná v roku
2022. Suma vo výške 21 600,00 EUR predstavuje zvýšenie dotácie z Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR pre osobitne pre Zariadenie pre seniorov, Špecializované
zariadenie a Útulok.

Podprogram 15.2 – Denné centrá pre seniorov (riadok č. 410)
Položka 632 – Energie, voda, komunikácie (riadok č. 412)


podpoložka 632 001 – Energie na riadku č. 413 sa zvyšuje na základe avizovaného
zvyšovania cien za spotrebu elektrickej energie a zemného plynu. Na základe výpočtu
nákladov na kúpu zemného plynu a elektrickej energie a výpočtu distribúcie podľa
výpočtových tabuliek distribútorov predpokladáme zvýšenie energií o viac ako 100%
oproti roku 2021. Na základe uvedeného sa podpoložka za spotrebu energií v budovách
denných centier zvyšuje o 5 000,00 EUR.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Kapitola predstavuje výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, vrátane
výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku, ktorých vstupná cena je vyššia ako
1 700,00 EUR a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok. Slúžia na financovanie
investičných potrieb mesta, predovšetkým na rozvojové programy schválené v koncepcii
rozvoja mesta.

PROGRAM 16 – Rozvoj obcí (riadok č. 441)
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia (riadok č. 448)
 v podpoložke 713 004 – Plynový kotol MŠ Mostná – elokované pracovisko Nitriansky
Hrádok na riadku č. 449 prichádza k zvýšeniu výdavkovej rozpočtovej podpoložky
o sumu vo výške 2 955,00 EUR z dôvodu zakúpenia plynového kotla s príslušenstvom,
pri ktorom vznikol havarijný stav, do budovy MŠ Mostná v Nitrianskom Hrádku v sume
2 954,40 EUR, dodávateľ Ján Šťuha Kovo – Elektro, MDŽ 2A, Šurany.
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v podpoložke 713 006 – Komunikačná infraštruktúra na riadku č. 451 prichádza k
zvýšeniu výdavkovej rozpočtovej podpoložky o sumu vo výške 13 000,00 EUR.
V zmysle auditu vykonaného spoločnosťou SOMI systems a.s., Lazovná 69, Banská
Bystrica zameraného na kybernetickú bezpečnosť, vyplynulo, že súčasný server
Mestského úradu Šurany nespĺňa predpísané požiadavky na kybernetickú bezpečnosť.
Na základe uvedeného bude potrebné obstarať nový server s batériovými zálohami
a zabezpečiť jeho umiestnenie v bezpečných priestoroch v budove Mestského úradu
Šurany.

Prípravná a projektová dokumentácia (riadok č. 452)
 v podpoložke 716 – Projektová dokumentácia-rekonštrukcia vykurovania ZŠ
Bernolákova na riadku č. 454 prichádza k zvýšeniu výdavkovej rozpočtovej podpoložky
o sumu vo výške 8 640,00 EUR na základe cenovej ponuky spoločnosti VHT, s.r.o.,
Bolečkova 15, Nitra za spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu
vykurovania priestorov Základnej školy, Bernolákova 35, 942 01 Šurany.
 v podpoložke 716 – Projektová dokumentácia-parkovanie na riadku č. 455 prichádza k
zvýšeniu výdavkovej rozpočtovej podpoložky o sumu vo výške 3 360,00 EUR. Na
základe novely zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyplynula potreba spracovania
projektovej dokumentácie k parkovaniu na vybraných lokalitách mesta.
 v podpoložke 716 – Projekty IROP na riadku č. 458 prichádza k zvýšeniu výdavkovej
rozpočtovej podpoložky o sumu vo výške 18 113,00 EUR. Uznesením číslo 25/2022Z bod I. zo dňa 10.03.2022 Mestského zastupiteľstva Šurany bol schválený Návrh na
spolufinancovanie projektu „Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v meste
Šurany“ mestom Šurany. Zároveň bolo schválené zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, t. j. 18 113,30 EUR.
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (riadok č. 459)
 v podpoložke 717 001 – Prístrešok na smetné kontajnery na riadku č. 460 prichádza k
zvýšeniu výdavkovej rozpočtovej podpoložky o sumu vo výške 40 000,00 EUR na
vybudovanie prístreškov na smetné kontajnery na vybraných stojiskách na území mesta
Šurany. Na základe verejnej obchodnej súťaže najvýhodnejšiu cenovú ponuku predložil
dodávateľ J&P Metaplast s.r.o., Hlavná 113/113, Úľany nad Žitavou, podľa ktorej bude
cena na dodávku a montáž 12 ks prístreškov pre kontajnery stanovená na 84 348,00
EUR s DPH. Suma vo výške 15 652,00 EUR predstavuje úhradu výdavkov na
vybudovanie spevnených plôch pod jednotlivé prístrešky.
 v podpoložke 717 001 – "Lokalita IBV Za školou" – inžinierske siete na riadku č. 461
prichádza k zníženiu finančných prostriedkov vo výške 100 000,00 EUR. Dôvodom je
posunutie termínu ukončenia realizácie vybudovania inžinierskych sietí v lokalite
„Lokalita IBV Za školou“ v nadväznosti na vyhlásenú verejnú obchodnú súťaž
a realizáciu silových rozvodov elektriny v dodávke ZSE a.s.
 v podpoložke 717 001 – “Okružná križovatka Šurany II/580 s III/1526 (III/580001) v
km 7,35“ na riadku č. 462 prichádza k zvýšeniu výdavkovej rozpočtovej podpoložky
o sumu vo výške 315 294,00 EUR za zrealizovanie okružnej križovatky pri VÚB. Na
základe Dodatku č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 21.02.2022 uzatvoreným medzi
zmluvnými stranami objednávateľ Mesto Šurany a zhotoviteľ EUROVIA SK, a.s. a BFF
Central Europe s.r.o. ako členovia združenia „Združenie - Okružná križovatka Šurany
II/580 s III/1526 (III/580001) v km 7,35“, bol vypracovaný nový splátkový kalendár,
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podľa ktorého mesto Šurany uhradí k dátumu 25.02.2022 splátku vo výške 311 604,82
EUR, pričom podiel NSK predstavuje sumu vo výške 306 285,44 EUR a podiel pre
mesto Šurany predstavuje sumu vo výške 5 319,38 EUR.
v podpoložke 717 002 – Rekonštrukcia a výmena okien – MŠ MDŽ na riadku č. 463
prichádza k zvýšeniu výdavkovej rozpočtovej podpoložky o sumu vo výške
27 770,00 EUR. Na základe zmluvy o dielo č. P220239 uzatvorenou medzi zmluvnými
stranami objednávateľ Mesto Šurany a zhotoviteľ L.M.J. Salamander s.r.o. zo dňa
02.03.2022 je celková cena za zhotovenie diela 77 766,74 EUR s DPH.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
Výdavkové finančné operácie sú výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými
pasívami, t. j. prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci a splácanie istín.
Prvou úpravou rozpočtu mesta Šurany na rok 2022 sa oproti rozpočtu mesta Šurany na rok 2022
schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva Šurany č. 23/2021-Z, bod XI., dňa
09.12.2021 zvyšujú bežné príjmy o 197 284,00 EUR, kapitálové príjmy sa zvyšujú o 638,00
EUR, príjmové finančné operácie sa zvyšujú vo výške 576 238,00 EUR. Bežné výdavky sú
zvýšené v celkovej výške o sumu 399 595,00 EUR, kapitálové výdavky sú zvýšené o
329 132,00 EUR. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou sú upravené
na základe predložených návrhov jednotlivých rozpočtov a sú zvýšené v celkovej sume o
22 505,00 EUR. Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou sú upravené
na základe predložených návrhov jednotlivých rozpočtov a sú zvýšené v celkovej sume o
67 938,00 EUR.
Prvou úpravou rozpočtov rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2022 sa upravujú
jednotlivé rozpočtové položky a podpoložky oproti rozpočtu na rok 2022 schváleného
uznesením Mestského zastupiteľstva Šurany č. 23/2021-Z, bod XI., dňa 09.12.2021.
Prvá úprava rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok
2022/očakávaná skutočnosť je zostavená ako vyrovnaná.

Ing. Marek Oremus, v.r.
primátor mesta Šurany
Vypracovala:
Ing. Renáta Mesárošová
vedúca finančného oddelenia
Mestského úradu Šurany
V Šuranoch dňa 10.03.2022
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Textová časť k návrhu na úpravu rozpočtu Materskej školy, Mostná 1,
Šurany na rok 2022 – 1. úprava rozpočtu
Porovnanie 1. úpravy rozpočtu 2022 so schváleným rozpočtom na rok 2022. 1. úpravu rozpočtu
na kalendárny rok 2022 predkladá organizácia ako vyrovnanú.
BEŽNÉ PRÍJMY
R.č. Podpoložka

Názov

10
223001
Režijné náklady zvýšenie o 2 600,00 EUR
zvýšenie z dôvodu zvýšenia príspevku organizácie na jedno hlavné jedlo pre zamestnanca
podľa kalkulácie obeda na kalendárny rok 2022 a platby režijných nákladov od stravníkov /detí/
za odobrané obedy od 1.3.2022 podľa VZN mesta Šurany
11
223 002
Poplatky za školy a šk. zariadenia zvýšenie o 302, 00 EUR
zvýšenie z dôvodu zvýšenia poplatku školného za MŠ od 1.3.2022 podľa VZN mesta Šurany
14
223003
Príjmy zo školského stravovania zvýšenie o 45,00 EUR
pri zostavovaní rozpočtu príjmov zo školského stravovania organizácia vychádzala z údajov
z kalendárneho roka 2021
19
292012
Z dobropisov zvýšenie o 3 282,00 EUR
zvýšenie o 3 282,00 EUR , suma pozostáva z dobropisov za plyn za kalendárny rok 2021
25
312001 Zo ŠR okrem prenesených kompetencií /stravovanie HN/ zvýšenie o 6 115,00
EUR
finančné prostriedky pridelené zo ŠR podľa počtu detí v hmotnej núdzi a detí, na ktoré rodič
nepoberá daňový bonus
27
312007
Z rozpočtu obce zvýšenie o 33 998,00 EUR
zriaďovateľ poskytol finančné prostriedky organizácii podľa normatívu na dieťa a na
dofinancovanie odmien v zmysle kolektívnej zmluvy a energií
32
312011
Od ostatných subjektov verejnej správy – príspevok pre predškolákov,
zvýšenie o 12 945,00 EUR
zvýšenie, finančné prostriedky poskytnuté z MŠ SR
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
R.č. Podpoložka Názov
48 453
Príjmové finančné operácie zvýšenie o 1 228,00 EUR
zvýšenie, predstavuje začiatočný stav príjmového bežného účtu školskej jedálni
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BEŽNÉ VÝDAVKY
R.č. Podpoložka

Názov

4
611000
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat zvýšenie o
18 957,00 EUR
schválený rozpočet na kalendárny rok 2022 zahŕňa skutočne uhradené tarifné platy za obdobie
1-11/21 a časť tarifných platov za obdobie 12/21, úsporu tarifných platov počas dlhodobej PN,
úsporu 80 % tarif. platov počas pandémie COVID a tiež šetrenie dvoch platov pedagogického
zamestnanca, v 1. úprave rozpočtu na kalendárny rok 2022 sú zahrnuté plné tarifné platy,
platové postupy pedagogických zamestnancov na základe pedagogickej praxe, platové postupy
nepedagogických zamestnancov, od júla 3 % zvýšenie platov zo zákona, zvýšenie platov na
základe zvyšovania kvalifikácie, zvýšený úväzok pedagogického zamestnanca
6
612001
Osobný príplatok zvýšenie o 219,00 EUR
zvýšenie na základe pridelenia práce nad rámec pracovnej povinnosti
7
612002
Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov zvýšenie o 11 732,00 EUR
zvýšenie sa prejavuje z dôvodu práce nadčas, príplatkov zo zákona a zastupovania počas
častých PN
8
614000
Odmeny zvýšenie o 6 268,00 EUR
zvýšenie z dôvodu odmien v zmysle kolektívnej zmluvy
9
620000
Poistné a príspevok do poisťovní zvýšenie o 17 350,00 EUR
zvýšenie primerané k čerpaniu mzdových prostriedkov
24
632001
Energie zníženie o 16 879,00 EUR
suma zníženia je rozdiel medzi schváleným rozpočtom 2022 a 1. úpravou rozpočtu na 2022,
z dôvodu predkladania vyrovnaného rozpočtu organizácia uviedla čerpanie energií vo výške
17 113,-€ /podhodnotené energie/,skutočné čerpanie energií - predpoklad vo výške 49 204,-€
po zvýšení cien dodávateľmi, znížená výška energií o 32 091,- € /nedostatok finančných
prostriedkov/,
podpoložka zahŕňa čerpanie el. energie, plynu, tepelnej energie, predpoklad zvýšenia el.
energia navýšenie o 100 %, tepelná energia navýšená o 35 % a plyn určený podľa platobného
kalendára pre kalendárny rok 2022
25
632002
Vodné stočné zvýšenie o 138,00 EUR
zvýšenie z dôvodu zvýšenia ceny dodávateľom o 5 %
35
633007
Špeciálny materiál zvýšenie o 300,00 EUR
podpoložka zahŕňa platby za respirátory a testy na Covid

-

36
633009
Knihy, časopisy, noviny a učebné pomôcky zvýšenie o 20 302,00 EUR
zvýšenie je z dôvodu čerpania účelovo zameraných finančných prostriedkov určených pre
predškolákov z MŠ SR
38
633011
Potraviny zvýšenie o 7 388,00 EUR
podpoložka potraviny sa skladá z príjmov do školskej jedálne a to: príjmy zo školského
stravovania, finančné prostriedky zo ŠR na stravovanie a príjmových finančných operácií
22

57
637004
Všeobecné služby zvýšenie o 1 165,00 EUR
zvýšenie z dôvodu zahrnutia revízií na komíny, elektroinštalácie a elektrických zariadení, ktoré
nie sú v schválenom rozpočte zahrnuté
58
637005
Špeciálne služby zvýšenie o 300,00 EUR
zvýšenie na základe auditu z firmy MG PZS / zdravotný dozor/ príkaz na vykonanie kurzu prvej
pomoci /zamestnanci/
60
637014
Stravovanie zvýšenie o 72,00 EUR
zvýšenie z dôvodu zvýšeného príspevku na jedno hlavné jedlo pre zamestnanca podľa
kalkulácie obeda na kalendárny rok 2022
63
637016
Prídel do sociálneho fondu zvýšenie o 542,00 EUR
zvýšenie adekvátne k zvýšeniu mzdových prostriedkov

-

65
637031
Pokuty a penále zvýšenie o 5,00 EUR
platba za oneskorenú platbu elektrickej energie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
na bežnom účte v danom období
75
642015
Na nemocenské dávky zvýšenie o 490,00 EUR
zvýšenie z dôvodu vysokej chorobnosti zamestnancov

-

Organizácia v 1. úprave rozpočtu na kalendárny rok 2022 v položkách 610-620 nezahŕňa
čiastkovú úhradu miezd a odvodov za 12/2021 vo výške 13 568,91 € a PN vo výške 120,33 €,
ktoré boli uhradené v januári 2022 z rozpočtu na kalendárny rok 2022.
Zníženie ostatných podpoložiek organizácia uvádza z dôvodu plánovania čerpania v zníženej
miere, šetrenia a nepostačujúcich finančných prostriedkov.

Za správnosť údajov zodpovedá:

Daniela Hužvárová, v.r.
poverená riadením MŠ, Mostná 1, Šurany
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Textová časť k návrhu na úpravu rozpočtu Materskej školy, MDŽ 26,
Šurany na rok 2022 – 1. úprava rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY
200 – Nedaňové príjmy (vlastné príjmy) r. č. 1
 podpoložka 223001 – Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (režijné náklady+sociálny
fond príspevok na obedy a režijné náklady deti) je zvýšená o 1 767,00 €
300 – Granty a transfery (riadok č. 17)
312 Transfery v rámci verejnej správy (riadok č. 20)
V oblasti transferov v rámci verejnej správy prichádza k úprave nasledovných položiek:
 podpoložka 312 001 – Zo ŠR okrem prenesených kompetencií; podpora výchovy k
stravovacím návykom dieťaťa v zmysle výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR na rok 2021 – v 1.úprave rozpočtu upravujeme návrh rozpočtu na sumu
6 552,00 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 v sume 0,00 €.
 podpoložka 312 007 – Z rozpočtu obce; dotácia z rozpočtu mesta Šurany je zvýšená
o
38 280,00 € v zmysle schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany
č. 1/2022 o financovaní originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva,
 podpoložka 312 011 – Prenesené kompetencie nenormatívne predstavuje finančné
prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na predškolákov a sú zvýšené o 9 570,00
€.
 podpoložka 312 011 – program „Pomocný vychovávateľ v MŠ“ – zvýšená o 9 590,00
€.
453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov (riadok č. 36)
 ide o sumu z depozitného účtu, ktorá je zvýšená oproti 0,00 € na 2 954,00 €.
Príjmy materskej školy sú zvýšené v celkovej sume o 68 713,00 €.
BEŽNÉ VÝDAVKY
610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (riadok č. 2)
Nasledovné podpoložky:
 podpoložka 611 – Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat – zvýšenie
o 50 754,00 € – tarifné platy sú navýšené aj z dôvodu, že od januára 2022 sme prijali
novú pani učiteľku. Ďalšia nová pani učiteľka má vyšší plat ako tá ktorá odišla.
 podpoložka 612 – Príplatky – zvýšenie o 12 961,00 € z dôvodu zvyšovania kvalifikácie.
 podpoložka 614 – Odmeny – zvýšenie o 9 419,00 € z dôvodu odmien (350,00 € na
zamestnanca) ktoré vyplývajú z vyššej kolektívnej zmluvy, taktiež sú tu zahrnuté
odmeny k jubileám.
 podpoložka 620 – Poistné a príspevok do poisťovní – zvýšenie o 26 957,00 € z dôvodu
vyšších miezd.
Tarifné platy, odvody sú navýšené aj kvôli tomu, že sme sem zahrnuli mzdové náklady za
december 2021, ktoré boli vyplatené v januári 2022.
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630 – Tovary a služby (riadok č. 19)
632 – Energie, voda a komunikácie (riadok č. 22)
 podpoložka 632 001 Energie je znížená o – 27 736,00 €, je výrazne podhodnotená
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v príjmovej časti rozpočtu.
 Podpoložka 632 002 Vodné, stočné je znížená o – 2 862,00 €, je výrazne podhodnotená
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v príjmovej časti rozpočtu.
633 – Materiál (riadok č. 28)
 podpoložka 633 001 - Interiérové vybavenie, zvýšená o 6 481,00 €
 podpoložka 633 002 - Výpočtová technika, zvýšená o 2 182,00 €
 podpoložka 633 006 – Všeobecný materiál, zvýšená o 4 291,00 €
 podpoložka 633 009 – Knihy, časopisy, učebnice, pomôcky, zvýšená o 4 850,00 €
Tieto položky boli navýšené z dôvody predpokladu čerpania štátnej dotácie „Školné pre
predškolákov“, ktorá je zákonom určená predovšetkým na zakúpenie potrieb určených na
zveľadenie predškolských tried.



podpoložka 633 004 - Prevádzkové stroje, prístroje zariadenia, technika a náradie je
znížená o – 405,00 €, nakoľko nepočítame so zakúpením takýchto strojov.
podpoložka 633 011 - Potraviny je znížená o – 14 541,00 €, je výrazne podhodnotená
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v príjmovej časti rozpočtu.

637 – Služby (riadok č. 48)
 Služby sú znížené v celkovej sume o – 481,00 €
640 – Bežné transfery (riadok č. 65)
 Bežné transfery sú znížené v celkovej sume o – 3 157,00 €
Sumarizácia rozpočtových príjmov a výdavkov
Prvou úpravou rozpočtu Materskej školy, MDŽ 26, Šurany na rok 2022 by sa oproti
schválenému rozpočtu na rok 2022 mali zvýšiť sumy za energie ktoré vyplývajú zo zvýšenia
cien, no v 1. úprave rozpočtu sú umelo znížené. Zvýšené sú náklady na mzdy a materiál
zakúpený z dotácie „Školné pre predškolákov“, čo je vyššie odôvodnené. Bežné príjmy
nepostačujú na chod prevádzky. Materská škola sa snaží šetriť finančnými prostriedkami.
Napriek tomu, prvou úpravou rozpočtu na rok 2022 bol výrazne podhodnotený rozpočet
prevádzky, a to z dôvodu zostavenia vyrovnaného rozpočtu.

Za správnosť údajov zodpovedá:

Erika Sekanová, v.r.
riaditeľka MŠ, MDŽ 26, Šurany
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Textová časť k návrhu na úpravu rozpočtu Základnej školy,
Bernolákova 35, Šurany na rok 2022 – 1. úprava rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY
Predložený Návrh na úpravu rozpočtu vo svojej príjmovej časti obsahuje zníženie bežných
príjmov o 46.376,- EUR z dôvodu:
 zníženia príjmov zo štátneho rozpočtu – prenesené kompetencie o 41.708,- EUR,
 zníženia príjmov zo štátneho rozpočtu okrem prenesených kompetencií na stravovanie
žiakov o 23.932,- EUR,
 zníženia príjmov z darov o 6.000,- EUR
 zvýšenia vlastných príjmov o 5.363,- EUR
 zvýšenia príjmov z rozpočtu obce vo výške 18.901,- EUR a
 zvýšenia príjmov z projektov o 1.000,- EUR.

200 – Nedaňové príjmy – vlastné príjmy (riadok č. 1)
V príjmovej časti rozpočtu prišlo k úprave vlastných príjmov formou ich zvýšenia na
predpokladanú výšku v roku 2022 o 5.363,- EUR a to v položkách:
- príspevok zákonných zástupcov na školné (r.10) v školskom klube detí v zmysle VZN
o príspevku zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach,
-dobropisy energie (riadok č.17 a č.18) – preplatky energií za rok 2021 - úprava podľa došlej
vyúčtovacej faktúry za plyn.

300 - Granty a transfery (riadok č. 20)
311-Granty (riadok č. 22)
Podpoložka 311 000 – DAR (riadok č. 23) – zníženie o 6.000,- EUR.
312-Transfery v rámci verejnej správy (riadok č. 24) – celkové zníženie oproti schválenému
rozpočtu o 45.739,- EUR v nasledovných položkách, ktoré sú účelovo viazané:
Podpoložka 312 001 – Zo štátneho rozpočtu okrem prenesených kompetencií (riadok č.
25) – dotácia na stravovanie detí zníženie o 23.932,- EUR z dôvodu, že od 01.09.2021 sa
poskytuje dotácia na stravovanie iba pre deti v hmotnej núdzi.
Podpoložka 312 012 – Zo štátneho rozpočtu (riadok č.32)
– prenesené kompetencie normatívne (riadok č. 33) – zníženie o 1.637,- EUR v zmysle
upravených normatívnych príspevkov zverejnených na stránke www.minedu.sk na rok 2022,
– prenesené kompetencie dohodovacie konanie (riadok č. 34) – zníženie o 28.960,- EUR,
nakoľko v roku 2022 nebola zatiaľ základnej škole priznaná žiadna suma v dohodovacom
konaní,
– prenesené kompetencie nenormatívne (riadok č. 35) – zníženie v celkovej výške o 11.111,EUR, pričom jednotlivé položky boli upravené v zmysle aktuálne zverejnených údajov na
stránke www.minedu.sk,
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PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

400 Príjmy z transakcií s fin.aktívami a fin.pasívami (riadok č. 50)
450 Z ostatných finančných operácií (riadok č.51)
Položka 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov (riadok č.52) – zvýšenie o 1.732,- EUR
z dôvodu zostatku príjmového účtu školskej jedálne k 31.12.2021 vo výške 1.782,- EUR.
BEŽNÉ VÝDAVKY
Položka 611 Tarifný plat (riadok č.3)
Zníženie položky Tarifný plat o 32.154,- EUR.
Uvedené zníženie bolo uskutočnené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a potreby
vykázania vyrovnaného rozpočtu.
Reálna potreba mzdových prostriedkov na tarifné platy v zmysle platovej inventúry na rok 2022
predstavuje 365.560,- EUR a odvody 141.468,- EUR, z čoho vyplýva, že na tarifné platy
v úprave rozpočtu na rok 2022 chýba suma finančných prostriedkov vo výške 52.914,- EUR
a na odvody suma 21.953,- EUR. Spolu na mzdy a odvody chýbajú prostriedky vo výške
74.867,- EUR.
Z uvedeného dôvodu základná škola podala v mesiaci marec 2022 žiadosť o dohodovacie
konanie na mzdy, výsledok však ešte nie je ku dňu spracovania Návrhu na úpravu rozpočtu
známy.
Položka 614 Odmeny (riadok č.7)
V položke odmeny bola upravená položka odmeny na vzdelávacie poukazy o 3.110,- EUR
(riadok č.8), v zmysle transferov zo štátneho rozpočtu na nenormatívne prostriedky na
vzdelávacie poukazy.
Položka 630 – Tovary a služby (r.20)
Zníženie položky Tovary a služby v celkovej výške 12.490,- EUR je zložené zo zmien
v nasledovných položkách:
Položka 632 – Energie, voda a komunikácie (r. 23)
Podpoložka 632 001 Energie (r.24) – celkové zvýšenie o 20.725,- EUR, z dôvodu
predpokladaných výdavkov na elektrickú energiu a plyn v zmysle zaslaných zálohových faktúr
na rok 2022.
Položka 633 – Materiál (r. 29) – celkové zníženie o 35.515,- EUR, kde sú hlavne premietnuté
poskytnuté účelové nenormatívne prostriedky zo štátneho rozpočtu, prostriedky z projektov
a darov, ktoré nemajú plnenie v príjmovej časti rozpočtu.
Podpoložka 633 011 Potraviny-školská jedáleň (r.39) - zníženie o 23.932,- EUR z dôvodu
zníženia príjmov zo ŠR na potraviny.
Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba (r.44) – zníženie o 1.000,- EUR, ktoré je
premietnuté v podpoložke:
- 635 010 Údržba komunikačnej infraštruktúry (r.49) – zníženie o 1.000,- EUR, nakoľko
v roku 2022 nie je zatiaľ poskytnutý príspevok na digitalizáciu.
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Položka 637 – Služby (r.50) – celkové zvýšenie o 3.300,- EUR, kde je premietnutá podpoložka:
- 637 007 Cestovné náhrady – (r.55) zvýšenie o 3.300,- EUR z dôvodu uskutočnenia
lyžiarskeho kurzu v roku 2022 a úhrady faktúry za ubytovanie a stravovanie žiakov, pričom
uvedená suma ešte nebola refundovaná zo štátneho rozpočtu.

Sumarizácia rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov
Prvou úpravou rozpočtu Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany na rok 2022 sa oproti
schválenému rozpočtu na rok 2022 znižujú rozpočtové príjmy (r.58) a rozpočtové výdavky
(r.83) o 44.644,- EUR.
Predložený Návrh na 1. úpravu rozpočtu Základnej školy predkladáme ako celok vyrovnaný vo
výške 609.211,- EUR v príjmovej aj vo výdavkovej časti.
Treba však upozorniť, že predmetné príjmy a výdavky nezahŕňajú skutočnú potrebu základnej
školy na mzdové prostriedky a tieto nie sú vo výdavkovej časti rozpočtu v položke 610 Mzdy
a v položke 620 Poistné a príspevok do poisťovní rozpočtované v požadovanej výške.
Vzhľadom k tomu, že rozpočet zostavujeme ako vyrovnaný, tak v predmetnej úprave nie je
zahrnutá čiastka spolu na mzdy a odvody vo výške 74.867,- EUR. Z uvedeného dôvodu
základná škola podala žiadosť o dohodovacie konanie na mzdové prostriedky.

Za správnosť údajov zodpovedá:

Mgr. Jana Hatinová, v.r.
riaditeľka ZŠ, Bernolákova 35, Šurany
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Textová časť k návrhu na úpravu rozpočtu Základnej školy, SNP 5,
Šurany na rok 2022 – 1. úprava rozpočtu
Porovnanie 1. úpravy rozpočtu 2022 so schváleným rozpočtom na rok 2022. 1. úpravu rozpočtu
na kalendárny rok 2022 predkladá organizácia ako vyrovnanú.
BEŽNÉ PRÍJMY
R.č. Podpoložka Názov
4
212003
Z prenajatých budov, priestorov a objektov zníženie o 135,00 EUR
zníženie z dôvodu zníženého záujmu o nájomné priestory
10
223001
Režijné náklady zvýšenie o 2 836,00 EUR
zvýšenie z dôvodu zvýšenia príspevku organizácie na jedno hlavné jedlo pre zamestnanca
podľa kalkulácie obeda na kalendárny rok 2022 a platby režijných nákladov od stravníkov
/žiakov /za odobrané obedy od 1.3.2022 podľa VZN mesta Šurany
11
223 002
Poplatky za školy a šk. zariadenia zvýšenie o 1 462,00 EUR
zvýšenie z dôvodu zvýšenia poplatku školného za ŠKD od 1.3.2022 podľa VZN mesta Šurany
14
223003
Príjmy zo školského stravovania zníženie o 1 917,00 EUR
pri zostavovaní rozpočtu príjmov zo školského stravovania organizácia vychádzala z údajov
z kalendárneho roka 2021
19
292012
Z dobropisov zvýšenie o 214,00 EUR
zvýšenie o 214,00 EUR, suma pozostáva z dobropisu za plyn a elektrickú energiu za kalendárny
rok 2021
26
312001
Zo ŠR okrem prenesených kompetencií /stravovanie HN/ zvýšenie
o 1 854,00 EUR
finančné prostriedky pridelené zo ŠR podľa počtu žiakov v hmotnej núdzi a žiakov, na ktorých
rodič nepoberá daňový bonus
28
312007
Z rozpočtu obce zvýšenie o 4 758,00 EUR
zriaďovateľ poskytol finančné prostriedky organizácii na dofinancovanie odmien v zmysle
kolektívnej zmluvy a energií
30
312011
Od ostatných subjektov verejnej správy zníženie celkom o 48 336,00
EUR
zníženie, finančné prostriedky poskytnuté z MŠ SR
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
R.č. Podpoložka

Názov

51 453
Príjmové finančné operácie zvýšenie o 851,00 EUR
zvýšenie, predstavuje začiatočný stav príjmového bežného účtu školskej jedálni
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BEŽNÉ VÝDAVKY
R.č. Podpoložka

Názov

4
611000
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat zvýšenie o 2 144,00
EUR
zvýšenie z dôvodu platových postupov zamestnancov podľa zákona
6
612001
Osobný príplatok zvýšenie o 627,00 EUR
zvýšenie na základe pridelenia práce nad rámec pracovnej povinnosti
7
612002
Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov zvýšenie o 2 532,00 EUR
zvýšenie sa prejavuje z dôvodu práce nadčas a zastupovania počas častých PN
8
614000
Odmeny zníženie o 11 452,00 EUR
zníženie z dôvodu šetrenia a celkovému poklesu finančných prostriedkov
9
620000
Poistné a príspevok do poisťovní zníženie o 2 412,00 EUR
zníženie primerané k čerpaniu mzdových prostriedkov
24
632001
Energie zvýšenie o 19 993,00 EUR
podpoložka zahŕňa čerpanie el. energie, plynu, tepelnej energie, zvýšené čerpanie z dôvodu
navýšenia cien dodávateľmi: el. energia navýšenie o 100 %, tepelná energia navýšená o 35 %
a plyn určený podľa platobného kalendára pre kalendárny rok 2022
25
632002
Vodné stočné zvýšenie o 129,00 EUR
zvýšenie z dôvodu zvýšenia ceny dodávateľom o 5 %
35
633007
Špeciálny materiál zvýšenie o 1 000,00 EUR
podpoložka zahŕňa platby za respirátory a testy na Covid
38
633011
Potraviny zvýšenie o 788,00 EUR
podpoložka potraviny sa skladá z príjmov do školskej jedálne a to: príjmy zo školského
stravovania, finančné prostriedky zo ŠR na stravovanie a príjmových finančných operácií
60
637014
Stravovanie zvýšenie o 3 411,00 EUR
zvýšenie z dôvodu zvýšeného príspevku na jedno hlavné jedlo pre zamestnanca podľa
kalkulácie obeda na kalendárny rok 2022
65
637031
Pokuty a penále zvýšenie o 5,00 EUR
platba za oneskorenú platbu elektrickej energie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
na bežnom účte v danom období
Zníženie ostatných podpoložiek organizácia uvádza z dôvodu poklesu príjmových položiek,
zvýšenia cien energií a šetrenia.

Za správnosť údajov zodpovedá:

Mgr. Monika Keméňová, v.r.
riaditeľka ZŠ, SNP 5, Šurany
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Textová časť k návrhu na úpravu rozpočtu Centra voľného času,
Na vŕšku 24, Šurany na rok 2022 – 1. úprava rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY
Komentár k vybraným položkám:
Vlastné príjmy
Riadok č.15:
V tomto riadku sú uvedené preplatky za kalendárny rok 2021 za plyn v sume 847,47 €
elektrickú energiu v sume 193,29 €.

a za

Riadok č.24:
Príjmy z rozpočtu obce sú zvýšené na základe schváleného VZN na rok 2022 o sumu 12 242,00
€. Na základe žiadosti o dofinancovanie je suma originálnych kompetencií navýšená o energie
v dôsledku zvýšenia cien energií od januára 2022 a tiež o odmeny pre zamestnancov v zmysle
kolektívnej zmluvy (350,00 €/ zamestnanec + odvody), ktoré majú byť vyplatené najneskôr
v mesiaci jún 2022. Spolu boli originálne kompetencie navýšené o sumu 15 201,00 €.
Riadok č.26
Nenormatívne prostriedky na vzdelávacie poukazy na rok 2022 boli znížené o sumu 307,00 €.
BEŽNÉ VÝDAVKY:
Riadok č.3 – č. 7:
V týchto riadkoch sú mzdy, osobné príplatky, ostatné príplatky zvýšené na predpokladanú
výšku čerpania v roku 2022.
Riadok č.8:
Odmeny sú navýšené z dôvodu Dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre
zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Najneskôr do konca júna 2022
zamestnávateľ vyplatí odmenu zamestnancovi v sume 350,00 €.
Riadok č.9 – č. 18:
Nakoľko sú upravené mzdové náklady a odmeny na predpokladanú výšku čerpania v roku
2022, tak sa navýšili aj odvody za zamestnávateľa.
Riadok č.24:
Od januára 2022 sa zvýšili poplatky za plyn a za elektrickú energiu oproti roku 2021 takmer
dvojnásobne. Tomu sme prispôsobovali aj úpravu rozpočtu.
Riadok č.64:
CVČ v roku 2021 fungovalo v núdzovom režime a záujmové útvary prebiehali iba čiastočne,
preto bol rozpočet na vedúcich krúžkov (dohodárov) nízky. V 1. úprave je rozpočet upravený
podľa predpokladaného čerpania, nakoľko krúžky v CVČ sú od januára otvorené
a predpokladáme už celoročnú prevádzku, ktorá nebude obmedzená kvôli pandémii Covid - 19.
Zhrnutie:
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Položky rozpočtu boli upravené podľa predpokladu našich príjmov na rok 2022.
Úprava pred podaním a schvaľovaním bola podrobne prekonzultovaná s vedením mesta
a v Rade ŠZ.

Za správnosť údajov zodpovedá:

Mgr. Ingrid Duláková, v.r.
riaditeľka CVČ, Na vŕšku 24, Šurany

Textová časť k návrhu na úpravu rozpočtu Základnej umeleckej školy
Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany
na rok 2022 – 1. úprava rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY
1. 200 - Nedaňové príjmy (riadok č. 2)
210 - Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (riadok č. 3)
Jedná sa o príjmy z nájomného z prenajatých nebytových priestorov, ktoré sú v správe školy.
220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (riadok č. 6)
223 - Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb (riadok č. 7)
Patria sem predovšetkým príjmy z príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium žiaka
základnej umeleckej školy v súlade s VZN mesta Šurany č. 4/2021 o výške príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Šurany. Výška príspevkov sa s účinnosťou od 1.9.2022 upravuje v súlade s VZN mesta
Šurany č. 2/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany. Z dôvodu zmeny výšky príspevkov
je návrh na úpravu rozpočtu vo výške 4 000 EUR.
290 - Iné nedaňové príjmy (riadok č. 10)
Položka obsahuje príjmy z dobropisov (vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za rok 2021).

2. 300 - Granty a transfery (riadok č. 13)
310 – Tuzemské bežné granty a transfery (riadok č. 14)
312 - Transfery v rámci verejnej správy (riadok č. 15)
Pod pojmom transfer sa chápe poskytnutie peňažných prostriedkov v rámci verejnej správy aj
mimo nej. Patrí sem poskytnutá dotácia z rozpočtu obce na bežné výdavky školy.

Sumarizácia rozpočtových príjmov
V celkovej sumarizácii rozpočtových príjmov zvýšenie príjmov predstavuje sumu vo výške
5 952 EUR, v tom zvýšenie dotácie z rozpočtu mesta vo výške 1 952 EUR a zvýšenie príjmov
z príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium žiaka o sumu 4 000 EUR.
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BEŽNÉ VÝDAVKY
Bežné výdavky sú rozpočtované podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
podľa ekonomickej klasifikácie.
Položka 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (riadok č. 3)
Položka 620 – Poistné a príspevky do poisťovní (riadok č. 9)
Výška mzdových prostriedkov a odvodov do PF bola upravená podľa aktuálneho platového
zaradenia zamestnancov. Je tu rozpočtovaná aj požiadavka v súlade s platnou legislatívou na
dofinancovanie odmien a odvodov podľa Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých predpisov v znaní neskorších predpisov.
Položka 630 – Tovary a služby (riadok č. 19)


Presuny na jednotlivých položkách vyplývajú z potreby zabezpečenia plynulého
vyučovacieho procesu, ako i v dôsledku navýšenia platieb za energie (viď. riadok 21
– položka 632 001 – navýšenie o 2 410 EUR)

Položka 640 – Bežné transfery (riadok č. 53)


jedná sa o rozpočtovanie prostriedkov na odchodné a finančný príspevok na stravovanie
zamestnancov.

Sumarizácia rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov
Prvou úpravou rozpočtu Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie
hrdinov 10, Šurany na rok 2022 sa oproti schválenému rozpočtu Základnej umeleckej školy
Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10 Šurany na rok 2022 zvyšujú bežné príjmy, ako i bežné
výdavky o 5 952 EUR.

Za správnosť údajov zodpovedá:

Mgr. Helena Farkasová, DiS.art.,
riaditeľka ZUŠ Tibora Sládkoviča,
Námestie hrdinov 10, Šurany
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