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DOVODOVÁ SPRÁVA  

Navrhovaná zmena rozpočtu vyplýva z rokovania Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré 
na svojom zasadnutí dňa 18.4.2013 uznesením č. 764 schválilo Zmenu Programového rozpočtu 
Mesta Trenčín na rok 2013: zvýšenie rozpočtu finančných prostriedkov rozpočtovaných na programe 
6: Doprava, podprogram 2: Správa a údržba pozemných komunikácií, FK: 04.5.1., EK: 635: Stavebná, 
bežná a zimná údržba o čiastku vo výške + 150.000 €, t.j. na 800.000 € určených na nevyhnutné 
opravy komunikácií mesta, ktoré sú po veľmi dlhej zime v zlom stave. Pre vyrovnanosť rozpočtu 
súčasne schválilo zvýšenie rozpočtovaných prostriedkov bežných príjmov: daňových príjmov, položka 
111: Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve o + 150.000 €, t.j. na 12.050.000 €.  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 18.4.2013 schválilo Zmenu 
Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013 bez jeho predchádzajúceho zverejnenia najmenej 
na 15 dní spôsobom v obci obvyklým. §9 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov ustanovuje:  

„Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa 
k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť, to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj  návrhu na 
vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.“ 

V nadväznosti  na predmetné ustanovenie zastávame názor, že aj návrh na zmenu rozpo čtu musí 
byť pred schválením v Mestskom zastupite ľstve zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom 
v obci obvyklým, t.j. že zmena rozpo čtu schválená na zasadnutí Mestského zastupite ľstva 
v Tren číne dňa 18.4.2013 nebola v súlade s predmetným ustanovení m zákona.  

 

Preto primátor mesta Trenčín zvolal na 26.4.2013 zasadnutie Mestskej rady v Trenčíne, na 
ktorom prerokuje uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č.764 zo dňa 18.4.2013 pred 
pozastavením jeho výkonu a následne toto uznesenie nepodpíše, čím dôjde k pozastaveniu výkonu 
tohto uznesenia. 

 

Primátor mesta sú časne plne rešpektuje a stotož ňuje sa s vô ľou poslancov zvýši ť 
rozpo čet finan čných prostriedkov ur čených na  nevyhnutné opravy komunikácií mesta, t.j.  na 
stavebnú, bežnú a zimnú údržbu o + 150.000 €, preto  obratom zvoláva zasadnutie Mestského 
zastupite ľstva v Tren číne na 10.5.2013, t.j. na najbližší možný termín, k torý zabezpe čí 
zverejnenie návrhu na zmenu rozpo čtu na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.   

Zároveň zdôrazňujeme skutočnosť, že na nevyhnutné opravy komunikácií má Mesto Trenčín vo 
svojom rozpočte schválené finančné prostriedky do 31.5.2013. Ani zachovaním štandardného, 
zákonom stanoveného procesu, preto nebudú v žiadnej miere ovplyvnené plánované práce na údržbe 
mestských komunikácií. 

 

NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU 

 Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 18.4.2013 vyjadrili 
vôľu zvýšiť rozpočet bežných výdavkov určených na stavebnú, bežnú a zimnú údržbu o čiastku vo 



výške + 150.000 €, preto predkladáme nasledujúci návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta 
Trenčín na rok 2013: 
� Rozpočet bežných príjmov: daňových príjmov, položka 111: Výnos dane z príjmov poukázaný 

územnej samospráve navrhujeme zvýšiť o + 150.000 €, t.j. na 12.050.000 €,  
� Rozpočet bežných výdavkov: program 6: Doprava, podprogram 2: Správa a údržba pozemných 

komunikácií, FK: 04.5.1., EK: 635: Stavebná, bežná a zimná údržba navrhujeme zvýšiť o čiastku 
vo výške + 150.000 €, t.j. na 800.000 €,  

� Rozpočet kapitálových príjmov, kapitálových výdavkov a rozpočet finančných operácií sa nemení. 
 
Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške + 431.426 €, 
kapitálový rozpočet schodkový vo výške – 2.254.776 €, saldo finančných operácií predstavuje 
prebytok vo výške + 1.823.350 €. 
 

 

N Á V R H   N A   U Z N E S E N I E  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne   
 
s c h v a ľ u j e  
 
Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013 nasledovne: 
   
� Rozpočet bežných príjmov: daňových príjmov, položka 111: Výnos dane z príjmov poukázaný 

územnej samospráve navrhujeme zvýšiť o + 150.000 €, t.j. na 12.050.000 €,  
� Rozpočet bežných výdavkov: program 6: Doprava, podprogram 2: Správa a údržba pozemných 

komunikácií, FK: 04.5.1., EK: 635: Stavebná, bežná a zimná údržba navrhujeme zvýšiť o čiastku 
vo výške + 150.000 €, t.j. na 800.000 €,  

� Rozpočet kapitálových príjmov, kapitálových výdavkov a rozpočet finančných operácií sa nemení. 

 


