MES

Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

Rozpočtové opatrenie č. 11/2013
V zmysle Uznesenia č. 68 / 2008 z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Krtíši,
ktoré sa konalo 5. mája 2008

nariaďujem
vykonať zmenu programového rozpočtu v zmysle § 14 odst. 2 písmeno a) zákona 583/2004 Z.z. na
rok 2013 takto :

Program 4 : Služby občanom
Zámer programu: Kvalitné a ústretové služby
Rozpočet programu:
EUR

PODPROGRAM 4.1.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
EUR

Prvok 4.1.1.
Zámer prvku:
Zodpovednosť:
Rozpočet prvku:
EUR

2013
37 608,00

Upravený
rozpočet
32 508,00

Komunikácia s občanmi
Informovať širokú verejnosť
Asistent primátora
2013
7 338,00

Upravený
rozpočet
2 238,00

Občasník Mestského úradu
Komplexné informácie širokej verejnosti
Asistent primátora
2013
7 338,00

Upravený
rozpočet
2 238,00

Komentár : V prvku sú alokované finančné prostriedky potrebné na tlač a distribúciu novín. Bežné
výdavky na zabezpečenie tejto činnosti sú zahrnuté v programe Administratíva.
Komentár k rozpočtovému opatreniu : V roku 2013 sa v tomto prvku finančné prostriedky
nečerpali. Preto sa z tohto prvku presúva suma vo výške 5 100,00 € na podprogram 10.1.
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Program 10. : Šport
Zámer programu: Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta
Rozpočet programu:

2013

EUR

PODPROGRAM 10.1.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

193 530,00

Upravený
rozpočet
198 630,00

Rekreačno športové služby
Rozvoj športu na území mesta
Odbor sociálny, školstva a kultúry

Rozpočet podprogramu:
Eur

2013
19 890,00

Upravený
rozpočet
24 990,00

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky sú rozpočtované na zabezpečenie organizácie
rôznych športových podujatí. Finančné príspevky na činnosť pre jednotlivé športové jednoty
a kluby v našom meste. Príspevky sú prideľované komisiou pre školstvo, kultúru, mládež a šport
na základe predložených žiadostí a plánov činnosti.
Komentár k úprave : Mestské zastupiteľstvo na mimoriadnom zasadnutí dňa 28.10.2013
odsúhlasilo navýšenie výdavkov na dofinancovanie činnosti FC Baník Veľký Krtíš o 6 000,00 €.
Z tohto dôvodu sa v tomto podprograme sa presúvajú finančné prostriedky z položky 637 002
konkurzy a súťaže vo výške 700,00 € , ktoré neboli čerpané na vecné ceny pri športových
podujatiach organizovaných mestom, na položku 642 001 občianskemu združeniu. Na položke 642
001 tiež nebola čerpaná rezerva komisie vo výške 200,00 €, ktorá sa použije taktiež na tento účel.
Zvyšná suma vo výške 5 100,00 € sa presunie z podprogramu 4.1 Komunikácia s občanmi, prvok
4.1.1. Občasník Mestského úradu, kde v roku 2013 zatiaľ nebolo žiadne čerpanie.
Jedná sa o presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky, a to z položky rozpočtu :
08.1.0
637 002 konkurzy a súťaže
08.1.0
642 001 občianskemu združeniu
01.1.1. 6 637 004 všeobecné služby

-700,00 €
+ 5 800,00 €
- 5 100,00 €

Vo Veľkom Krtíši, 29.10.2013
Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
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