MES

Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

Rozpočtové opatrenie č. 10/2013
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 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok
Zámer programu: Veľký Krtíš, bezpečné mesto pre serióznych občanov
Rozpočet programu:
EUR

PODPROGRAM 5.1.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
EUR

2013
191 490,00

Upravený
rozpočet
191 490,00

Verejný poriadok a bezpečnosť
Nepretržitá ochrana verejného poriadku, života, zdravia a majetku
občanov mesta s využitím kamerového systému v meste
„ Policajné oko“
Mestská polícia
2013
184 400,00

Upravený
rozpočet
184 400,00

Komentár : Štruktúra podprogramu predstavuje zabezpečenie dôslednej kontroly verejného
poriadku, čistoty mesta s dôrazom na zlepšovanie životného prostredia v meste, dodržiavanie
všeobecne záväzných nariadení, spolupôsobenie pri ochrane života, zdravia a majetku občanov a
mesta. Spolupôsobením pri dohľade nad BPCP eliminovať porušovanie predpisov o cestnej
premávke. Preventívnou formou pôsobiť na odstraňovanie a eliminovanie drobnej pouličnej
kriminality so zameraním na rizikové skupiny obyvateľstva. V podprograme sú zahrnuté
rozpočtové výdavky súvisiace a potrebné pre riadnu činnosť Mestskej polície vo Veľkom Krtíši.
Rozpočtované sú prostriedky na mzdy, príplatky, odmeny, príspevky do poisťovní, odvody, tovary
a služby.
Jedná sa o presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky.
Komentár k úprave :
z položky 611 presunúť 5300,--€ na položku 612002
prostriedkov na tarifné platy – chýba jeden policajt

- z dôvodu vyrovnania čerpania fin.
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z položky 612002 presunúť 2200,--€ na položku
614 - z dôvodu vyrovnania čerpania fin.
prostriedkov – odmeny pre policajtov za kvalitné vykonávanie pracovných úloh a za splnenie
mimoriadnej pracovnej úlohy
z položky 632001 presunúť 120,--€ na položku
ktorá nebola v pôvodnom rozpočte plánovaná

632002 - z dôvodu vytvorenia novej položky,

z položky 632001 presunúť 1230,--€ na položku 637004 – z dôvodu prerozdelenia finančných
prostriedkov na jednotlivé položky spojené s pravádzkou priestorov Mestskej polície/ vodné
a stočné, elektrická energia, vykurovanie a prenájom priestorov/
z položky 632001 presunúť 400,--€ na položku
627– z dôvodu zvýšenia príspevku
zamestnávateľa/kolektívna zmluva/ na doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov
z položky 635002 presunúť 100,--€ na položku 634002– z dôvodu nepredpokladaného zvýšenia
nákladov na opravy motorového vozidla MP, na ktoré sa nevzťahujú záruky
z položky 635002 presunúť 110,--€ na položku 633003– z dôvodu vytvorenia novej položky, ktorá
nebola v pôvodnom rozpočte plánovaná
z položky 635003 presunúť 100,--€ na položku 633007– z dôvodu nepredpokladaného zvýšenia
cien streliva do služobných zbraní MP na ostré školné streľby
z položky 635004 presunúť 300,--€ na položku 634002– z dôvodu nepredpokladaného nákupu
nových pneumatík na SMV Mestskej polície za značne opotrebované.
z položky 635006 presunúť 100,--€ na položku 634002– z dôvodu nepredpokladaných výdavkov na
opravy motorového vozidla MP
z položky 636001 presunúť 170,--€ na položku 642015– z dôvodu vytvorenia novej položky –
nemocenské dávky – v pôvodnom rozpočte nebolo počítané z práceneschopnosťou príslušníkov MP
z položky 637006 presunúť 100,--€ na položku 637005– z dôvodu zvýšenia cien kalibrácie
alkotestera.
03.1.0.
Rozpočet Upravený
2013
rozpočet
názov
tarif
príplatky
ostatné príplatky
odmeny
všeob.z.p.
ostat.zdr.poisť.
soc.poisť.

nemoc.p.
dôchod.p.

611 :
612001
612002
614
61
621
623
625 001
625 002

EUR
74 000,00
6 000,00
24 200,00
4 000,00
108 200,00
6 820,00
4 000,00
1 515,00
15 148,00

66 500,00 5300 € presun na položku 612002, 2200 € presun na položku 614
29 500,00 5300,-€ presun z položky 611
6 200,00 2200,-€ presun z položky 611
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na úrazové poistenie
na invalidné poistenie
na poist. v nezamest.
na poisť.do rezerv. fond

625 003
625 004
625 005
625 007
625 :
prís.dopl.dôch.
627
62
El. energia
632 001
Vodné stočné
632002
poštovné a telekom sl.
632 003
en.voda,komun.
632 :
Výpočtová technika
633002
telekomunikačná technika
633003
Všeobecný mat.
633 006
Špecialny mat.
633 007
Prac.odevy,obuv obuv,p.pom 633 010
material
633 :
palivo,mazivá,olej,šp.k.
634 001
servis,údržba,opr.a výd.
634 002
Prenájom dopr.prostr.
634 004
dopravné
634 :
služby výp.tech.
635 002
služby telek. tech.
635 003
prev, stroj.prístr a zar.
635 004
špec.strojov,prístr.zariadení
635005
rutin.a štatnd.údrž.
rutin.a štatnd.údrž.

635 006
635 :

Budov,priestor.a objek.
škol.kurzy,sem.porad.

636 001
637 001

Všeobecné služby

637 004

Špeciálne služby

637 005

Náhrady
Stravovanie
prídel do soc.fondu
služby

637 006
637 014
637 016
637 :
63
642015

866,00
3 246,00
1 082,00
5 140,00
26 997,00
750,00
38 567,00
7 000,00
0,00
1 300,00
8 300,00
200,00
0,00
1 200,00
300,00
1 800,00
3 500,00
3 500,00
700,00
4 620,00
8 820,00
400,00
200,00
400,00
6 800,00
200,00
8 000,00
700,00
100,00
700,00
200,00
200,00

Na nemocenské dávky
CELKOM

4 949,00
2 164,00
8 313,00
37 633,00
0,00
184 400,00

1 150,00 400,-€ presun z položky 632001
5 250,00 120€ na pol.632002, 1230€ na pol.637004, 400€ presun na pol.627
120,00 120,-€ presun z položky 632001 / nová položka/

110,00 110,-€ presun z položky 635002 /nová položka/
400,00 100,-€ presun z položky 635003

1 200,00 300€ pres. z pol.635004,100€ pres. z pol.635006, pres.z pol.635002

190,00 100,-€ presun na pol.634002, 110,-€ presun na pol.633003
100,00 100,-€ presun na položku 633007
100,00 300,-€ presun na položku 634002
100,00 100,-€ presun na položku
634002
530,00 170,-€ presun na položku
642015
1 930,00 1230,-€ presun z položky
632001
300,00 100,-€ presun z položky
637006
100,00 100,-e presun na položku
637005

170,00 170,-€ presun z položky 636001
184 400,00

Vo Veľkom Krtíši, 18.10.2013

Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
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