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Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

Rozpočtové opatrenie č. 4/2019
v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na
základe ods. 2 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.
n. p. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Navrhujem Mestskému zastupiteľstvu vo Veľkom Krtíši na zasadnutí dňa 15.05.2019 schváliť
úpravu rozpočtu na rok 2019 nasledovne ;
1. Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové prijmy a celkové výdavky v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) zákona
583/2004 Z. z.

Program 6. : Odpadové hospodárstvo
Zámer programu: Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva
nezaťažujúci životné prostredie
Rozpočet programu:
EUR
PODPROGRAM 6.10.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
v Eur

Schválený
rozpočet
505 724,00

Upravený
rozpočet
505 724,00

Zhodnocovanie bio odpadu
Zníženie množstva bio odpadu
Odbor investičný a životného prostredia
Schválený
rozpočet
91 920,00

Upravený
rozpočet
91 920,00

Komentár : mesto VK má uzavretú zmluvu o NFP s názvom Zhodnocovanie bio odpadu v meste
Veľký Krtíš, predmetom ktorej je nákup kompostérov pre obyvateľov IBV. Cieľom projektu je
znížiť množstvo vyvážaného biologicky rozložiteľného odpadu tým, že obyvatelia rodinných
domov si budú spracovávať tento odpad, bude uložený a využitý vo vlastných záhradách.
Komentár k rozpočtovému opatreniu: .ledná sa o finančné prostriedky určené na nákup
kompostérov, ktoré boli pôvodne schválené ako kapitálový výdavok. V zmysle usmernenia
poskytovateľa v priebehu realizácie projektu sa mení tento výdavok na bežný. Táto zmena súvisí
tiež so zaradením nakupovaných kompostérov do majetku mesta.
05.1.0 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení
91 920,00 € - 91 920,00 €
05.1.0 633 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení
0,00 € +91 920,00 €

0,00 €
91 920,00 €

Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

Týmto rozpočtovým opatrením sa rozpočet mesta mení nasledovne ;
výdavky bežného rozpočtu sa navyšuj ú o 91 920,00 €,
výdavky kapitálového rozpočtu sa znižujú o 91 920,00 €.
Výška príjmov celkom a výdavkov celkom rozpočtu sa nemení.

Vo Veľkom Krtíši, 07.05.2019

Ing. D^ibor Surkoš
primátor mesta

