
 

 

             Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU 
Dňa: 24.02.2022          číslo :   
 

 

  Návrh na prijatie rozpočtových opatrení  
 

 

PREDKLADÁ:  poslanecký klub Za Pezinok   

SPRACOVALI: prof. Ing. Elena Žárska, CSc., prof. Ing. Pavol Alexy, PhD., 

   PaedDr. Kvetoslava Štrbová, JUDr. Roman Mács - poslanci mestského 

   zastupiteľstva v Pezinku 

 

 

UZNESENIE MsZ č. ........./2022 

 
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b/ zákona  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia   

§ 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov  

 

 

A)  schvaľuje  

rozpočtové opatrenie 

 

1) presun bežných výdavkov v sume 10 000,- € - z položky 01.1.1 – 611.62x HK mzda, 

odmena, odvody na položku 0.8.1.0 - 642001 Dotácie na šport, 

2) presun bežných výdavkov v sume 21 000,- € - z položky 06.2.0 – 633006 Detské ihriská 

(nové prvky) na položku 0.8.1.0 - 642001 Dotácie na šport, 

3) presun bežných výdavkov v sume 9 000,- € - z položky 01.1.1 - 637006 Príspevok na 

rekráciu na položku 10.8.1.0 - 642001 Dotácie na šport, 

4) presun bežných výdavkov v sume 1 000,- € - z položky 01.1.1 - 637006 Príspevok na 

rekráciu na položku 10.8.2.0 - 642001 Dotácie na kultúru, 

5) presun bežných výdavkov v sume 4 000,- € - z položky 0.4.5.1 - 637004 Hlavné mostné 

prehliadky na položku 10.8.2.0 - 642001 Dotácie na kultúru. 

 

 

B)  ukladá MsÚ v Pezinku  

do najbližšieho MsZ pripraviť rozpočtové opatrenie 

 

a) 

 

1) na presun 40 000,- € - z položky PMS, tržby z parkovacích automatov na položku 10.8.1.0 

- 642001 Dotácie na šport, 

2) na presun 5 000,- € - z položky PMS, tržby z parkovacích automatov, na položku 10.8.2.0 

- 642001 Dotácie na kultúru.  

 

b) 

 

ukladá MsÚ v Pezinku do najbližšieho MsZ upraviť zmluvný vzťah mesta Pezinok a PMS 

s.r.o. tak, aby sa dalo rozpočtové opatrenie pod bodom a) realizovať a predložiť ho na 

prerokovanie a schválenie do najbližšieho MsZ v Pezinku. 

 

 

 



 

 

 

 

(a) bez pripomienok 

 

(b) s týmito pripomienkami 

 

Dôvodová správa:  

 

Neschválením pôvodnej výšky dotácií do športu a kultúry na rok 2022 je ohrozená bežná 

činnosť športových klubov venujúcich sa deťom a mládeži, ako i združení venujúcich sa kultúre 

v našom meste.  

Zároveň je, od 1. januára 2022 potrebné zahrnúť do výdavkov na šport a kultúru aj skokový 

nárast energií, ktoré športové kluby a združenia venujúce sa kultúrnej činnosti, musia započítať 

do svojich nákladov, keďže nespadajú do skupiny subjektov, ktoré majú regulované ceny 

energií. 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností spracovali poslanci mestského zastupiteľstva dva 

návrhy, a to rozpočtové opatrenie A), ktoré rieši dorovnanie výšky dotácií na pôvodnú úroveň 

a ďalej spôsob ako z PMS s.r.o. presunúť finančné prostriedky do oblasti športu a kultúry 

rozpočtovým opatrením B). 

 

Odôvodnenie presunu bežných výdavkov z jednotlivých položiek pri rozpočtovom 

opatrení  po A): 

 

1) 

Z dôvodu, že HK mesta Pezinok je na rodičovskej dovolenke predpokladáme šetrenie na mzde, 

odmene a odvodoch mesačnú úsporu na bežných výdavkoch v uvedenej funkčnej klasifikácii 

vo výške 2 969,- € mesačne. Na základe vyššie uvedených skutočností sa domnievame, že je 

možný presun z uvedenej položky 01.1.1 – 611.62x HK mzda, odmena, odvody na položku 

0.8.1.0 - 642001 Dotácie na šport, a to vo výške 10 000,- €. 

 

2) 

V rozpočte na rok 2022 sa v bežných výdavkoch v položke 06.2.0 – 633006 Detské ihriská 

(nové prvky) počíta so sumou 41 000,- €, súčasne v kapitálových výdavkoch je na detské ihriská 

vyčlenená suma 144 200,- €.   

V rozpočte na rok 2021, bola v bežných výdavkoch v položke 06.2.0 – 633006 Detské ihriská 

(nové prvky), vyčlenená suma 11 000,- €, no skutočné plnenie bolo 5.878,- €. 

Na základe vyššie uvedených skutočností sa domnievame, že je možný presun z uvedenej 

z položky 06.2.0 – 633006 Detské ihriská (nové prvky) na položku 0.8.1.0 - 642001 Dotácie na 

šport, a to vo výške 21 000,- €. 
 

3) a 4) 

V rozpočte na rok 2022 sa počíta s príspevkom na rekreáciu vo výške 34 650,- €. V rozpočte 

na rok 2021 v položke 01.1.1 - 637006  Príspevok na rekreáciu bola rozpočtovaná suma 35 

750,- €, no skutočné plnenie bolo len 5 878,- €. 

Vychádzajúc z roku 2021, a s poukazom na skutočnosť, že uvedený príspevok môže byť 

poskytnutý len zamestnancom, u ktorých pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 

mesiacov sa domnievame, že je možný presun z uvedenej položky 01.1.1 - 637006 Príspevok 

na rekreáciu na položku 10.8.1.0 - 642001 Dotácie na šport vo výške 9 000,- € a na položku 

10.8.2.0 - 642001 Dotácie na kultúru vo výške 1 000,- €. 

 

5)  

V rozpočte na rok 2022 sa počíta v kapitole 0.4.5.1 - 637004 Hlavné mostné prehliadky so 

sumou 8 000,- €.  



 

 

V rozpočte na rok 2021 bola na uvedenej položke rozpočtovaná suma 4 000,- €, avšak skutočné 

plnenie v roku 2021 predstavovalo 0,- €. 

Na základe vyššie uvedených skutočností sa domnievame, že je možný presun z uvedenej 

položky 0.4.5.1 - 637004 Hlavné mostné prehliadky na položku 10.8.2.0 - 642001 Dotácie na 

kultúru, a to vo výške 4 000,- €. 
 

Odôvodnenie presunu bežných výdavkov z jednotlivých položiek pri navrhovanom 

rozpočtovom opatrení po B z položky PMS s.r.o., tržby z parkovacích automatov: 

 

 

Po prerušení MsZ, na ktorom sa mal schvaľovať rozpočet mesta Pezinok na rok 2022, vyzval 

primátor mesta Igor Hianik náš poslanecký klub, aby sme hľadali rezervy v bežných 

výdavkoch, lebo z dôvodu neschválenia VZN o miestnych daniach a poplatkoch dôjde k 

predpokladanému zníženia objemu prostriedkov v rozpočte mesta na strane príjmov vo výške 

1,75 mil. €. Náš klub a ďalší poslanci MsZ predložili na pracovné MsZ návrh riešenia, kde bolo 

možné znížiť bežné výdavky mesta Pezinok v roku 2022 o 1 514 900 €.  
 

Jedným z navrhovaných riešení bol aj návrh na zvýšenie odvodu PMS s.r.o., tržby 

z parkovacích automatov do rozpočtu mesta, a to vo výške 48 000,- €.   

 

1) 

V prípade schválenia rozpočtového opatrenia pod bodom A) dokážeme okamžite presunúť 

finančné prostriedky na úhradu zvýšených nákladov športových klubov a združení venujúcich 

sa kultúre v našom meste, spočívajúcich v náraste cien energií.  

Avšak uvedené finančné prostriedky vo výške 40 000,- € pre šport  a 5 000,- € pre kultúru, budú 

postačovať len na základné potreby uvedených subjektov a preto navrhujeme, aby sme na 

najbližšom zastupiteľstve prijali ďalšie rozpočtové opatrenie, ktoré sme uviedli v bode B)., a to 

vo výške ďalších 40 000,- € pre šport a  5 000,- € pre kultúru. 

 

2) 

Na uskutočnenie tohto rozpočtového opatrenie navrhujeme upraviť zmluvný vzťah mesta 

Pezinok a PMS s.r.o. tak, aby sa dalo rozpočtové opatrenie pod bodom B realizovať. 

 

Na základe uvedeného navrhujeme, aby MsZ uložilo svojim Uznesením MsÚ v Pezinku, v 

lehote do najbližšieho MsZ, upraviť zmluvný vzťah mesta Pezinok a PMS s.r.o. tak, ako je 

uvedené vo výrokovej časti v bode b), t.j., aby sa dalo rozpočtové opatrenie pod bodom B) 

realizovať na najbližšom MsZ. 

 

Spracovali: prof. Ing. Elena Žárska, CSc., prof. Ing. Pavol Alexy, PhD., 

          PaedDr. Kvetoslava Štrbová, JUDr. Roman Mács  

   
V Pezinku 9. februára 2022 


