Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

Rozpočtové opatrenie č. 10/2012
V zmysle § 14, odst. 1, zákona 583/2004 Z. z., rozpočtové opatrenie č. 10/2012 nepodlieha
schvaľovaniu v mestskom zastupiteľstve, nakoľko sa jedná o finančné prostriedky poskytnuté
štátom.
Týmto rozpočtovým opatrením sa upravuje rozpočet nasledovne :
príjmy bežného rozpočtu sa navyšujú na položke 312001 Granty a transfery zo štátneho rozpočtu
o sumu 51 600 € na sumu 1 870 461 €. Jedná sa o štátnu sociálnu dávku na prídavky na dieťa
a dávku v hmotnej núdzi.
Celkové príjmy rozpočtu mesta Veľký Krtíš sa týmto rozpočtovým opatrením zvýšia na sumu 6 537
322 €
V súvislosti so zvýšením príjmov nariaďujem vykonať zmeny programového rozpočtu mesta Veľký
Krtíš na rok 2012 takto :

Program 13. : Sociálne služby
Zámer programu: Mesto, v ktorom neexistuje sociálne vylúčenie, mesto pre
všetkých, verejnoprospešné služby
Rozpočet programu:
EUR

2012
150 375

Upravený
rozpočet
201 975

Rodina a deti
PODPROGRAM 13.3.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
Eur

Poskytovanie peňažných dávok pre rodiny
Odbor sociálny, školstva a kultúry
2012
5 000

Upravený
rozpočet
56 600

Komentár k programu : V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na poskytovanie
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, na pochovávanie v zmysle zákona č. 131/2010
o pohrebníctve.
Komentár k rozpočtovému opatreniu : V tomto podprograme došlo k zmenám v zmysle
platných zmien v postupe účtovania osobitného príjemcu štátnej sociálnej dávky prídavok na dieťa
a dávok a príspevkov v hmotnej núdzi. Z toho dôvodu došlo k zvýšeniu rozpočtu v uvedenej
oblasti.
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Funkčná klasifikácia :
10.4.0

Položka
633011 potraviny – osobitný príjemca 111
637006 náhrady
642014 jednotlivcovi – osobitný príjemca 111
642014 na dávku soc. pomoci jednotl.
SPOLU

Schválený
rozpočet

úprava
0
+6 600
0
+13
0 + 44 987
5 000
0
5 000
51 600

Upravený
rozpočet
6 600
13
44 987
5 000
56 600

Celková výška výdavkov rozpočtu na rok 2012 sa týmto rozpočtovým opatrením zvýšila na sumu
6 537 322 €.
Vo Veľkom Krtíši, 29.11.2012
Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta

