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Návrh prvej zmeny rozpočtu AD HOC Malacky za rok 2022 



                                                                
           Príloha k materiálu č. Z25/2022 

 
Zhrnutie a návrh uznesení 

 
I. Zhrnutie  
 
1.1. Východisko: 

V návrhu 1. zmeny rozpočtu je zapracovaný skutočný stav prostriedkov 
predchádzajúceho roka vo výške 30.131,- €. 
 
1.2. Stručný súhrn informácií: 

Zmena je navrhnutá z viacerých dôvodov: 
a) do rozpočtu príspevkovej organizácie mesta musí byť zapracovaný aj zostatok 

prostriedkov z predchádzajúcich rokov a to v príjmovej ako aj výdavkovej časti. Teraz je 
v návrhu zapracovaný skutkový stav. 

b) od 1.januára 2022 stúpla cena plynu viac ako 5-násobne, s čím sa pri tvorbe 
rozpočtu nepočítalo, preto je potrebné navýšiť položku Energie zatiaľ o 23.131,-€ 

c) je potrebné zakúpiť nový bazénový vysávač na krytú plaváreň v predpokladanej 
hodnote 4.000,-€ 

d) kvôli zvýšeniu čistoty okolia ŠH Malina bude oplotené stojisko kontajnerov 
v predpokladanej hodnote 3.000,-€ 

 
1.3. Dopad na rozpočet a obyvateľov mesta:   

V príjmovej časti bude zvýšená kapitola 453 – Zostatky z predchádzajúcich rokov 
o 30.131,-€. 

Vo výdavkovej časti rozpočtu bude: 
- kapitola 632 – Energie, voda a komunikácie navýšená o 23.131,-€ 
- kapitola 713 - Stroje, prístroje a zariadenia navýšená o 4.000,-€ 
- kapitola 717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia navýšená o 3.000,-€ 
 

1.4. Alternatívy riešenia: 
a/ MsZ schvaľuje „Návrh prvej zmeny rozpočtu AD HOC Malacky za rok 2022 
b/ MsZ neschvaľuje „Návrh prvej zmeny rozpočtu AD HOC Malacky za rok 2022 
 
1.5. Zdroje informácií a právnych noriem: 
- Z.č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z.z. zákona č. 561/2004 Z.z. 
a zákona č. 519/2005 Z.z. 
- Z. o rozpočtových pravidlách č. 523/2004 Z.z. 
- Predpis č.2/2019 Zásady rozpočtového hospodárenia mesta 
- Schválený rozpočet AD HOC Malacky na rok 2022 
 
 
 
 
 
 
 
  

Malacky, dňa  24.3.2022 



       Príloha k materiálu č. Z25/2022 
 

Zhrnutie a návrh uznesenia 
 
II. Návrh uznesenia 
 
2.1. Návrh uznesenia predkladateľa: 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
1) b e r i e  n a v e d o m i e 

dôvodovú správu k  Návrhu prvej zmeny rozpočtu AD HOC Malacky za rok 2022, ako je    
uvedené v mat. Z25/2022. 

 
2) s c h v a ľ u j e 

prvú zmenu rozpočtu AD HOC Malacky  za rok 2022 nasledovne: 
 
a) bežné príjmy: 
zvýšenie v položke 453 - prostriedky z predchádzajúcich rokov o 30.131,00 € 
 
Celkové bežné príjmy predstavujú po zmene sumu 671.131,00 €, čo predstavuje zvýšenie 
o 30.131 €. 
 
b) bežné výdavky: 
zvýšenie výdavkov v položke 632 – energie, voda, komunikácie o 23.131,00 € 

 
Celkové bežné výdavky predstavujú po zmene sumu 664.131,00 €, čo predstavuje zvýšenie 
o 23.131,- €. 
 
c) kapitálové výdavky: 
zvýšenie výdavkov v položke 713 – stroje a zariadenia   o 4.000,00 € 
zvýšenie výdavkov v položke 717 – realizácia stavieb a ich TZ o 3.000,00 € 
 
Celkové kapitálové výdavky predstavujú po zmene sumu 27.000,00 €, čo predstavuje 
zvýšenie o 7.000 €. 

 
2.2. Návrh uznesení komisií MsZ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

Malacky, dňa  24.3.2022 



U Z N E S E N I E  Č. xx/2022 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 24. 3. 2022 
 
 
K bodu rokovania: xx) Zmeny rozpočtov príspevkových organizácií mesta: 
b) Návrh I. zmeny rozpočtu AD HOC Malacky za rok 2022 – Z25/2022 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
1) berie na vedomie 
dôvodovú správu k návrhu I. zmeny rozpočtu  AD HOC Malacky za rok 2022 
 
2) schvaľuje 
zmenu rozpočtu AD HOC Malacky za rok 2022 nasledovne: 
 
a) bežné príjmy: 
zvýšenie v položke 453 - prostriedky z predchádzajúcich rokov  o 30.131,00 € 
Celkové bežné príjmy predstavujú po zmene sumu 671.131,00 €, čo predstavuje zvýšenie 
o 30.131,00 €. 
 
b) bežné výdavky: 
zvýšenie výdavkov v položke 632 – energie, voda, komunikácie o 23.131,00 € 
Celkové bežné výdavky predstavujú po zmene sumu 664.131,00 €, čo predstavuje zvýšenie 
o 23.131,- €. 
 
c) kapitálové výdavky: 
zvýšenie výdavkov v položke 713 – stroje a zariadenia   o 4.000,00 € 
zvýšenie výdavkov v položke 717 – realizácia stavieb a ich TZ  o 3.000,00 € 
Celkové kapitálové výdavky predstavujú po zmene sumu 27.000,00 €, čo predstavuje zvýšenie 
o 7.000 €. 
 
 
 
 
 
V Malackách dňa 24. 3. 2022     JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
                  primátor mesta 


