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Návrh na Zmenu Programového  rozpočtu  

Mesta Trenčín na rok 2019 
 
Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019 vyplýva zo zmien 

bežných príjmov a príjmových finančných operácií nasledovne:    

 Bežné príjmy sa znižujú o mínus – 392.481 €, t.j. na 46.144.774 € 

 Kapitálové príjmy sa nemenia 

 Bežné a kapitálové výdavky sa nemenia 

 Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o plus + 392.481 €, t.j. na 7.275.858 € 

 Výdavkové finančné operácie sa nemenia  

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 1.509.463 €, 

kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 6.286.241 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok 

plus + 4.776.778 €.   

 

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich zmien:  
 Zo zníženia bežných príjmov MHSL m.r.o.  vyplývajúcich zo zmlúv MHSL m.r.o. s HK Dukla n.o., HK Dukla 

a.s., FRYSLA Slovakia s.r.o., KRASO Trenčín za nájom, energie a ľadovú plochu na zimnom štadióne od 

1.1. do 31.12.2019 vo výške 392.481 €. Pohľadávky zo zmlúv budú postúpené na Mesto Trenčín v tej istej 

výške ako príjmová finančná operácia.  V rovnakej výške, t.j. 392.481 € má Mesto Trenčín rozpočtované 

pre dané subjekty bežné dotácie. Následne si Mesto Trenčín svoje pohľadávky voči týmto subjektom 

započíta oproti schválenej dotácii, 

 

P R Í J M O V Á    Č A S Ť 

Príjmy                                         - 392.481 €    

 

Nedaňové príjmy                                                     - 392.481 €    
a) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov MHSL m.r.o. na položke 212: Zimný štadión o mínus – 51.744 

€, t.j. na 50.000 €. 

b) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov MHSL m.r.o. na položke 223: Zimný štadión o mínus –  

340.737 €, t.j. na 20.000 €. 

 

MHSL m.r.o. uzavrelo so subjektami: HK Dukla n.o., HK Dukla a.s., FRYSLA Slovakia s.r.o., KRASO 

Trenčín zmluvy za nájom, energie a ľadovú plochu na zimnom štadióne od 1.1. do 31.12.2019. V rovnakej 

výške má pre dané subjekty schválené Mesto Trenčín dotácie.  

Aby bolo možné finančne si nájom, energie a ľadovú plochu a dotácie započítať, MHSL m.r.o. postúpi svoje 

pohľadávky, ktoré má voči týmto subjektom na Mesto Trenčín (príjmová finančná operácia). Následne si 

Mesto Trenčín svoje pohľadávky voči týmto subjektom započíta oproti schváleným dotáciám v rovnakej 

výške.   

 

Príjmové finančné operácie                                                      + 392.481 €    
a) Zvýšenie príjmových finančných operácií na položke 455: Postúpené pohľadávky z MHSL m.r.o. o plus 

+ 392.481 €, doteraz nerozpočtované. Postúpená pohľadávka z MHSL m.r.o. zo zmlúv s HK Dukla n.o., 

HK Dukla a.s., FRYSLA Slovakia s.r.o., KRASO Trenčín za nájom, energie a ľadovú plochu na zimnom 

štadióne.  

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín  na rok 2019 
v zmysle predloženého materiálu 


