Komentár k plneniu rozpočtu príjmov

1. Bežné príjmy

Mesta Veľký Krtíš boli rozpočtované vo výške 7 157 547,00 €.
Upravená výška príjmov bola 7 781 469,49 €. Skutočné plnenie beţných príjmov za rok 2018
je 8 094 508,88 €, čo je v percentuálnom vyjadrení 104,02 % vzhľadom k upravenému
rozpočtu.
Súčasťou beţných príjmov mesta sú beţné príjmy (vlastné) škôl, ktoré boli rozpočtované vo
výške 415 892,00 €, upravené 469 855,00 € a v roku 2018 dosiahli sumu 459 462,12 €.

Daňové príjmy
Rozpočet 4 535 200,00 €, upravený rozpočet 4 876 176,00 €, skutočnosť 5 133 958,48 €,
plnenie 105,29 %.
l. l. Daň z príjmov fyzickej osoby - Výnos dane z príjmov poukázaný územnej
samospráve
Rozpočet 3 600 000,00 €, upravený rozpočet 3 940 976,00 €, skutočnosť 4 186 765,90 €,
plnenie 106,2 %.
Na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní
výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov Daňový úrad
poukazuje Mestu Veľký Krtíš podielové dane zo štátneho rozpočtu. Z podielových daní sa
financuje samospráva, kultúra, školstvo, bytové hospodárstvo, mestská polícia a ostatné
činnosti a úkony, ktoré vyplývajú z povinností správy a výkonu mesta. Podielové dane mesta
boli na základe skúseností z minulých rokov rozpočtované niţšie, ako ukazovali oficiálne
predpoklady zo strany štátu. V roku 2018 podielové dane mesta dosiahli sumu o 163 936,90 €
vyššiu, ako bol pôvodný predpoklad Ministerstva financií pre Mesto Veľký Krtíš.
1.2. Daň z nehnuteľnosti
Rozpočet 475 000,00 €, upravený rozpočet 475 000,00 €, skutočnosť 457 069,43 €, plnenie
96,23 %.
Daň z nehnuteľnosti sa realizuje v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov a č. 563/2009 Z. z. o správe daní.
Daň z nehnuteľnosti sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov
a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú
v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.
Daň z pozemkov
Rozpočet 56 000,00 €, upravený rozpočet 56 000,00 €, skutočnosť 55 862,08 €, plnenie 99,75
%.
Pri dani z pozemkov bolo zaplatené o 137,92 € menej, ako plánoval schválený rozpočet.
V tejto sume je 5 910,38 € úhrada pohľadávok z minulých rokov (Všeobecná nemocnica
s poliklinikou, n. o., Veľký Krtíš na základe výzvy, Šeja s.r.o. vymoţené z exekučného
konania, Strojagro – odpis pohľadávky – obchodná spoločnosť bola zrušená bez likvidácie
dňa 9.6.2018 a fyzické osoby na základe výzvy). Všetky predchádzajúce a vzniknuté
pohľadávky sú v riešení. Posielajú sa výzvy a v prípade neuhradenia je pohľadávka postúpená
na exekučné konanie.
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Daň zo stavieb
Rozpočet 339 000,00 €, upravený rozpočet 339 000,00 €, skutočnosť 322 594,60 €, plnenie
95,20 %.
Pri dani zo stavieb bolo zaplatené o 16 405,40 € menej. Z predchádzajúcich rokov boli
uhradené pohľadávky v sume 9 099,06 €:
- PRIMA VK s.r.o. – uhradené na základe výzvy
- Strojagro – odpis pohľadávky – obchodná spoločnosť bola zrušená bez likvidácie dňa
9. 6. 2018
- ŠEJA s.r.o. – vymoţené z exekučného konania
- Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o., Veľký Krtíš – uhradené na základe výzvy
- Fyzické osoby – uhradené na základe výzvy
Všetky predchádzajúce a vzniknuté pohľadávky sú v riešení. Posielajú sa výzvy a v prípade
neuhradenia je pohľadávka postúpená na exekučné konanie.
Daň z bytov
Rozpočet 80 000,00 €, upravený rozpočet 80 000,00 €, skutočnosť 78 612,75 €, plnenie 98,3
%.
Pri dani z bytov bolo zaplatené o 1 387,25 € menej, ako bol schválený rozpočet.
V uhradenej sume za túto daň sú uhradené pohľadávky z minulých rokov vo výške 4 102,77 €
na základe doručených výziev. Všetky predchádzajúce a vzniknuté pohľadávky sú v riešení.
Posielajú sa výzvy a v prípade neuhradenia je pohľadávka postúpená na exekučné konanie.
1.3. Dane za špecifické služby
Rozpočet 460 200,00 €, upravený rozpočet 460 200,00 €, skutočnosť 490 123,15 €, plnenie
106,50 %.
Patrí sem daň za psa, za nevýherné hracie automaty, za predajné automaty, za
ubytovanie, daň za uţívanie verejného priestranstva a poplatok za odvoz komunálneho
odpadu.
Daň za psa
Rozpočet 18 000,00 €, upravený rozpočet 18 000,00 €, skutočnosť 17 277,51 €, plnenie 96,0
%.
Rozpočet nebol naplnený z dôvodu nezaplatenia dane všetkými fyzickými osobami.
Všetkým dlţníkom bola koncom roka doručená výzva. Väčšina dlţníkov daň do konca roka
2018 uhradila. V roku 2018 boli uhradené pohľadávky z minulých rokov v sume 1 654,21 €.
Daň za nevýherné hracie prístroje
Rozpočet 500,00 €, upravený rozpočet 500,00 €, skutočnosť 331,99 €, plnenie 66,4 %.
Rozpočet je plnený len na 66,4 % z dôvodu nezaplatenia dane dlţníkom M&L
FRESH, s.r.o., nakoľko dlţník ani po prevzatí výzvy ani po telefonickom upozornení
nezaplatil pohľadávky za rok 2018, ani za minulé roky. Pohľadávka sa exekučne vymáha.
Z pohľadávok za minulé roky bolo v roku 2018 uhradené 166,00 €.
Daň za predajné automaty
Rozpočet 900,00 €, upravený rozpočet 900,00 €, skutočnosť 753,51 €, plnenie 83,7
%.
Rozpočet je plnený na 83,7 % , z dôvodu nezaplatenie dane dlţníkmi e-STARS s.r.o., M&L
FRESH, s.r.o., ktorí ani po prevzatí výzvy, ani po telefonickom upozornení nezaplatili
pohľadávky a to:
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e-STARS za rok 2018 66,00 €, M&L FRESH, s.r.o. za rok 2016-2018 99,00 €
a KAMALEX s.r.o. za rok 2013-2015 99,00 € - pohľadávka bola daná na exekúciu,
Liada s.r.o. za rok 2013-2015 99,00 €- pohľadávka bola daná na exekúciu, ale exekúcia bola
v r. 2019 zastavená pre nedostatok majetku.
Daň za ubytovanie
Rozpočet 21 300,00 € , upravený rozpočet 21 300,00 €, skutočnosť 24 780,00 €, plnenie
116,3 %.
Výška vybratej dane za ubytovanie závisí od mnoţstva ubytovacích kapacít a následne
od počtu nocľahov za rok. V roku 2018 mierne stúpol počet ubytovaných hlavne v prevádzke
ATLAS, spol. s r.o. Veľký Krtíš, Prvá teplárenská, a.s. Holíč a COMEX – S. N. C., s.r.o.
Veľký Krtíš.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Rozpočet 62 000,00 €, upravený rozpočet 62 000,00 €, skutočnosť 70 037,71 €, plnenie 113,0
%.
Plnenie na tejto poloţke je zabezpečené príjmami z dane za uţívanie verejného
priestranstva na trţnici, jarmokoch, za reklamy, reklamné zariadenia, za vyhradené
parkoviská, za stánky, letné terasy, rôzne zábavné atrakcie na území mesta, rozkopávky.
Dve podstatné zloţky výberu dane za uţívanie verejného priestranstva sú za jarmoky
a za vyhradené parkoviská. To znamená, ţe výška výberu tejto dane je závislá hlavne od
mnoţstva predaných miest na jarmoku a od mnoţstva ţiadostí na prenájom priestranstva na
vyhradené parkoviská. Tieţ vo veľkej miere záleţí od záujmu podnikateľských subjektov
vyuţívať verejné priestranstvo.
Rozpočet na tejto poloţke sa naplnil o 8 037,71 € viac. Dôvodom je hlavne stúpajúci
počet vyhradených parkovísk pri obytných domoch.
Za zber, odvoz KO
Rozpočet 357 500,00 €, upravený rozpočet 357 500,00 €, skutočnosť 376 942,43 €, plnenie
105,44 %.
Poplatok je vyberaný v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku od právnických a fyzických osôb produkujúcich komunálny a drobný
stavebný odpad a v zmysle VZN č. 8/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území Mesta Veľký Krtíš a v zmysle VZN 6/2016 o nakladaní
s odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Veľký Krtíš.
Poloţka zahŕňa príjem od :
- fyzických osôb (199 099,36 € - tu bol rozpočet prekročený). Príjem za rok 2018 sa
odhadoval na základe analýzy nedoplatkov za minulé obdobia a to hlavne na
základe celkovej výšky nedoplatku za rok 2016 a 2017. Koncom roka 2018 sa
rozposielali výzvy za predchádzajúce obdobia, následne došlo k úhradám, čo spolu
s výnosom z exekúcií navýšilo plnenie príjmu. Príjem z tohto poplatku vyrubeného
v minulých rokoch bol v roku 2018 vo výške 11 167,27 €,
- právnických osôb (114 826,99 €). Toto plnenie je závislé od počtu
podnikateľských prevádzok na území mesta. Uvedený príjem je vrátane uhradenia
aj starších nedoplatkov,
- príjem zo skládky (58 129,18 €). Mesto Veľký Krtíš má vo svojom katastrálnom
území umiestnenú skládku – regionálnu skládku Priemstav a v zmysle zákona
odvádza mestu spoločnosť Mestská skládka, s.r.o. Veľký Krtíš poplatok za
uloţenie odpadu v závislosti na mnoţstve ton uloţeného odpadu,
- príjem za drobný stavebný odpad (4 886,90 €).
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Nedaňové príjmy
Rozpočet 242 910,00 €, upravený rozpočet 352 634,00 €, skutočnosť 406 932,97 €, plnenie
115,40 %.
Príjmy z prenajatých pozemkov
Rozpočet 14 000,00 €, upravený rozpočet 14 000,00 €, skutočnosť 13 516,73 €, plnenie 96,5
%.
Jedná sa o uzavreté zmluvy s nájomníkmi pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve mesta.
Príjmy z prenájmu budov, bytov, priestorov a objektov
Rozpočet 72 000,00 €, upravený rozpočet 141 624,00 €, skutočnosť 134 854,72 €, plnenie
95,22 %.
Uvedené príjmy pozostávajú z uzatvorených platných nájomných zmlúv za prenájom
administratívnych priestorov v budove MsÚ, za prenájom bytov na ulici Ţelezničnej a P. O.
Hviezdoslava.
Tento príjem vzrástol oproti roku 2018 z dôvodu prevodu vlastníctva bytového domu
na ulici P. O. Hviezdoslava na Mesto Veľký Krtíš. V roku 2018 sa zvýšil počet prenajatých
kancelárii v budove MsÚ a s tým aj príjem za prenájom.
Ostatné poplatky
Rozpočet 32 000,00 €, upravený rozpočet 32 000,00 €, skutočnosť 30 280,50 €, plnenie 94,6
%.
V poloţke sú zahrnuté príjmy platené v zmysle právnych predpisov o správnom
konaní na jednotlivých odboroch úradu za: pridelenie súpisného čísla, ohlásenie drobnej
stavby, reklamné zariadenia, potvrdenie o trvalom pobyte, Spoločný úrad samosprávy,
rybársky lístok, výrub stromov, stanovisko k umiestneniu videohier, úkony na matrike. Tieto
sú pohyblivé a závisia od potrieb občanov.
V uvedenej poloţke boli rozpočtované poplatky za udelenie individuálnej licencie za
prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherným prístrojov, ktoré platí právnická
osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z.
o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja
v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo
výške 1 500,00 € za kaţdý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka. V roku 2018 nebol
na území mesta v prevádzke ţiadny výherný prístroj a nebol uhradený ţiadny poplatok za
výherný hrací prístroj.
Za porušenie predpisov
Rozpočet 12 000,00 €, upravený rozpočet 12 000,00 €, skutočnosť 10 149,28 €, plnenie 84,6
%.
Jedná sa o pokuty uloţené mestskou políciou za priestupky. Výška uloţených pokút
závisí od priestupkovosti v meste.
Za predaj výrobkov, tovarov, a služieb
Rozpočet 60 000,00 €, upravený rozpočet 100 000,00 €, skutočnosť 60 827,64 €, plnenie 60,8
%.
V poloţke sú zahrnuté príjmy z verejných WC, opatrovateľskej sluţby, donášku
obedov, nocľahy v sociálnom zariadení, rozhlasového vysielania, kopírovanie dokladov na
matrike, atď.. Na túto poloţku sa účtujú tieţ príjmy za sluţby (vodné stočné, elektrina)
v prenajatých bytových a nebytových priestoroch mesta. Ďalej sa na túto poloţku účtujú
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príjmy za účastnícke poplatky za letné tábory CVČ. Plnenie tejto časti rozpočtu je pomerne
závislé na platobnej disciplíne nájomcov v nájme bytových aj nebytových priestoroch mesta.
Za jasle, MŠ a školské kluby detí
Rozpočet 1 000,00 €, upravený rozpočet 1 100,00 €, skutočnosť 1 090,00 €, plnenie 99,1 %.
Je to príjem CVČ od rodičov detí navštevujúcich krúţky. Príjem je závislý od počtu
detí navštevujúcich krúţky.
Za prebytočný hnuteľný majetok
Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 0,00 €, skutočnosť 404,00 €.
Na poloţke je príjem za neupotrebiteľný majetok mesta – prenosná garáţ na ulici
Ţelezničnej.
Za znečisťovanie ovzdušia
Rozpočet 1 500,00 €, upravený rozpočet 1 500,0 €, skutočnosť 1 555,96 €, plnenie 103,73
%.
Uvedené poplatky sa rozpočtujú na základe zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane
ovzdušia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších predpisov. Poplatky sa vyrubujú prevádzkovateľom malých
zdrojov za znečisťovanie ovzdušia.
Reálne príjmy sú závislé od mnoţstva vydaných rozhodnutí pre právnické a fyzické
osoby za znečisťovanie ovzdušia a na základe skutočne spotrebovaného paliva.
Úroky z vkladov
Rozpočet 110,00 €, upravený rozpočet 110,00 €, skutočnosť 0,00 €, plnenie 0,0 %.
Na tejto poloţke sa účtujú úroky za vklady na beţných účtoch, ktorých majiteľom je
Mesto Veľký Krtíš. Výška úrokov sa odvíja od úrokovej sadzby a výšky sumy finančných
prostriedkov. Úrokové sadzby na bankovom trhu na beţných účtoch v Slovenskej sporiteľni,
a.s. v roku 2018 boli na úrovni 0,00 %.
Úroky z termínovaných vkladov
Rozpočet 300,00 €, upravený rozpočet 300,00 €, skutočnosť 0,0 €, plnenie 0,0 %.
Poloţka predstavuje úroky z prípadných termínovaných vkladov mesta. V roku 2018
Mesto Veľký Krtíš neuloţilo peniaze na termínovaný vklad, pretoţe peniaze na fonde
nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov sa v priebehu roka pouţívali na investičné akcie.
Príjmy z náhrad poistného plnenia
Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 0,00 €, skutočnosť 192,23 €.
Jedná sa o poistné plnenie za poistné udalosti – rozbité okno na ZŠ JAK a poškodená
dopravná značka pri mestskej komunikácii.
Z výťažku z lotérií a iných podobných hier
Rozpočet 50 000,00 €, upravený rozpočet 50 000,00 €, skutočnosť 68 504,83 €, plnenie
137,0 %.
Odvod z výťaţku stávkových kancelárií a hazardných hier odvádzajú právnické osoby,
ktoré spĺňajú podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných
hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jedná sa o poplatok, ktorý je povinný
v zmysle zákona odvádzať kaţdý prevádzkovateľ stávkovej kancelárie, hazardných hier na
území Mesta Veľký Krtíš. Počet stávkových kancelárií a hazardných hier ( napr. videohier )
nie je stabilný.
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Príjmy z dobropisov
Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 0,00 €, skutočnosť 5 539,87 €.
Plnenie nastalo z preplatkov od dodávateľov energií za zálohové platby uhradené v
roku 2017 na základe vyúčtovacích faktúr odberných miest Mesta Veľký Krtíš.
Vratky
Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 0,00 €, skutočnosť 4 059,69 €.
Príjem na tejto poloţke je variabilný a nie je ho moţné predpokladať. Jedná sa
o vratky zo zdravotných poisťovní za ročné zúčtovanie za rok 2017 a o vrátenie finančných
prostriedkov za školenie od novoprijatých zamestnancov na mestskú políciu, ktorí predčasne
odišli z tohto zamestnania.
Iné príjmy
Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 0,00 €, skutočnosť 75 957,52 €.
Podstatný príjem na tejto poloţke (70 699,92 €) tvorí úhrada od Slovenskej správy
ciest v zmysle Rozsudku Slovenskej republiky. Je to úhrada za neoprávnené uţívanie
pozemku mesta v minulosti pod cestou I. triedy, ktorá patrí Slovenskej správe ciest .
Ďalší väčší príjem (2 312,86 €) je zrealizovaná úhrada spoluúčasti za realizáciu projektu
„Obnova budovy MsÚ“ od Ministerstva vnútra SR. Táto suma je vypočítaná ako podiel
vyplývajúci z vlastníckeho podielu Ministerstva vnútra SR na budove MsÚ.
Na uvedenej poloţke je aj príjem za vrátené trovy priestupkového konania.

Granty a transfery
Rozpočet 2 379 437,00 €, upravený rozpočet 2 552 659,49 €, skutočnosť 2 553 617,43 €,
plnenie 100,04 %.
Granty
Rozpočet 5 000,00 €, upravený rozpočet 5 000,00 €, skutočnosť 12 109,35 €, plnenie 242,19
%
Jedná sa o platby od obcí v okrese Veľký Krtíš na základe dodatočného vyúčtovania SÚS vo
výške 10 832,00 €.
Suma 1 277,35 € sú vyzbierané finančné prostriedky na akcii mesta „Čaro Vianoc“, ktoré sa
poukázali následne Všeobecnej nemocnici s poliklinikou, n. o., Veľký Krtíš za účelom
pomoci na zakúpenie CT prístroja.
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem preneseného výkonu
Rozpočet 143 622,00 €, upravený rozpočet 140 488,49 €, skutočnosť 130 261,77 €, plnenie
92,72 %.
Príjem v tejto poloţke je tvorený:
menšie obecné sluţby
hmotná núdza
osobitný príjemca
voľby
chránená dielňa – monitorovací systém
sociálne sluţby
beţný transfer na projekt „Obnova budovy MsÚ“
odmena skladníka CO

3 037,62 €
34 386,60 €
52 977,36 €
6 866,49 €
18 237,05 €
9 360,00 €
4 320,64 €
993,24 €
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vojnové hroby
82,77 €
Transfery zo štátneho účelového fondu
Rozpočet 9 593,00 €, upravený rozpočet 9 593,00 €, skutočnosť 9 461,37 €, plnenie 98,6 %.
Je to príjem zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
Transfery zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon
Rozpočet 2 221 222,00 €, upravený rozpočet 2 397 578,00 €, skutočnosť 2 401 784,94 €,
plnenie 100,2 %
školstvo
školský úrad
matrika
SÚS
REGOB
Register adries

2 329 756,83 €
29 305,00 €
13 029,32 €
24 298,92 €
3 999,27 €
1 395,60 €

2. Kapitálové príjmy
Rozpočet 638 288,00 €, upravený rozpočet 695 288,00 €, skutočnosť 807 659,91 €, plnenie
116,16 %.
Príjem z predaja kapitálových aktív
Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 0,00 €, skutočnosť 13 102,00 €.
V roku 2018 sa odpredal byt v sume 13 101,00 € na ulici Novohradskej. Suma 1,00 €
predstavuje príjem za odpredaj objektu Reštaurácií, š.p. v likvidácii v Modrom Kameni.
Príjem z predaja pozemkov
Rozpočet 12 000,00 €, upravený rozpočet 12 000,00 €, skutočnosť 43 278,00 €, plnenie
360,65 %.
Jedná sa o majetkoprávne vysporiadania v zmysle podávaných ţiadostí. Všetky
ţiadosti o prevode nehnuteľností boli schválené v Mestskom zastupiteľstve vo Veľkom Krtíši.
Príjem zo štátneho rozpočtu
Rozpočet 626 288,00 €, upravený rozpočet 683 288,00 €, skutočnosť 751 279,91 €, plnenie
109,95 %.
V roku 2018 na účet mesta boli uhradené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo
výške 406 287,91 € súvisiace s projektom „Obnova budovy MsÚ“. Tento projekt sa v roku
2018 úspešne ukončil. V sume 284 992,00 € bola úhrada zo štátneho rozpočtu na Park Hôrka.
Finančné prostriedky boli v roku 2018 preinvestované pri realizácii uvedeného projektu.
60 000,00 € sú účelovo viazané finančné prostriedky prijaté zo štátneho rozpočtu na
rekonštrukciu Klubu dôchodcov vo Veľkom Krtíši. Tieto sa pouţijú v roku 2019.
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3. Príjmové finančné operácie
Rozpočet 1 024 219,00 €, upravený rozpočet 1 338 984,46 €, skutočnosť 1 239 776,13 €,
plnenie 92,59 %.
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov
Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 6 528,00 €, skutočnosť 8 553,80 €, plnenie 131,03 %.
Jedná sa o nevyčerpané finančné prostriedky na dopravné ţiakov z roku 2017 vo
výške 4 819,87 € a nevyčerpaný transfer na predškolákov z roku 2017 vo výške 3 733,93 €.
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov školy
Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 0,00 €, skutočnosť 6 028,62 €.
Jedná sa o nespotrebované finančné prostriedky na potraviny pri školských jedálňach
pri ZŠ a MŠ za rok 2017. Do roku 2018 takéto finančné prostriedky ostávali na príjmovom
účte škôl a neboli súčasťou rozpočtu. Od roku 2018 sa menila metodika účtovania financií na
školách, preto táto suma sa zapojila príjmovými finančnými operáciami do rozpočtu
školských jedální.
Prevod prostriedkov z fondu nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov
Rozpočet 1 024 219,00 €, upravený rozpočet 1 317 456,46 €, skutočnosť 1 196 551,71 €,
plnenie 90,82 %.
Finančné prostriedky vo výške 1 164 314,25 € sa previedli z tohto fondu príjmovými
operáciami do rozpočtu na kapitálové výdavky. Časť finančných prostriedkov vo výške
32 237,46 € sa previedla z fondu za účelom uhradenia mimoriadnej splátky dlhodobého úveru
v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Veľký Krtíš.
Prijaté finančné zábezpeky
Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 15 000,00 €, skutočnosť 28 638,00 €, plnenie 190,92
%.
15 000,00 € sú prijaté zábezpeky od uchádzačov v rámci procesu verejného
obstarávania na investičné akcie mesta. Jedna z podmienok bola zloţiť finančnú zábezpeku,
ktorá sa po ukončení verejného obstarávania vrátila naspäť uchádzačom (výdavkové finančné
operácie). Ostatná suma vo výške 13 638,00 € je tvorená finančnými zábezpekami v súvislosti
s nájomnými zmluvami v bytovom dome P. O. Hviezdoslava.
Ostatné príjmové finančné operácie
Rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 0,00 €, skutočnosť 4,00 €.
Je to poplatok v rámci Integrovaného obsluţného miesta za vydanie dokladov, ktorý je
príjmom štátu.

8

