MES

Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

Rozpočtové opatrenie č. 3/2014
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
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši na 30. zasadnutí dňa 13.08.2014 schválilo
rozpočtu na rok 2014 takto :

úpravy

1) Povolené prekročenie príjmových finančných operácií v sume 472 798,00 € v zmysle § 14
ods. 2 písm. d) zákona 583/2004 Z. z.
Jedná sa o úpravu rozpočtu v príjmovej oblasti. Navrhuje sa navýšiť príjmové finančné operácie
o sumu 472 798,00 € z fondu nevyčerpaných finančných prostriedkov minulých rokov. Finančné
prostriedky sa použijú na krytie schodku v kapitálovom rozpočte. Časť schodku kapitálového
rozpočtu ( 120 901,00 € ) bude krytá prebytkom bežného rozpočtu. Príjmové finančné operácie sa
týmto navýšia na sumu 692 798,00 €.
Rozpočtovým opatrením sa navyšuje príjmová časť rozpočtu o 472 798,00 €.
2) Povolené prekročenie výdavkových finančných operácií v sume 100 000,00 € v zmysle § 14
ods. 2 písm. d) zákona 583/2004 Z. z.

Program 14. : Administratíva
Zámer programu : Zabezpečiť spoľahlivý chod mestského úradu
Rozpočet programu:
v Eur
PODPROGRAM 14.2.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podrogramu:
EUR
Splátka úrokov z úveru
Splátka úveru

2014
1 120 170,00

Upravený
rozpočet
1 220 170,00

Finančné operácie
Plniť záväzky vyplývajúce z úverových zmlúv
Odbor ekonomiky a správy majetku mesta
2014
240 000,00

Upravený
rozpočet
340 000,00

140 000,00
100 000,00

140 000,00
200 000,00
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Komentár k rozpočtovému opatreniu : Navrhuje sa navýšiť výdavkové finančné operácie
o 100 000,00 €. Celková suma po úprave je vo výške 200 000,00 €. Finančné prostriedky sa plánujú
použiť na mimoriadnu splátku dlhodobého úveru v Prima banke, a.s.. Zámerom mesta je
zrealizovať v roku 2014 predčasnú splátku úveru vo výške 200 000,00 €. Je to z dôvodu zmeny
legislatívy v oblasti finančnej disciplíny. Po splatení splátky vo výške 200 000,00 € zadĺženosť
mesta klesne pod 50 %.
Rozpočtovým opatrením sa navyšuje výdavková časť rozpočtu o 100 000,00 €.
3) Povolené prekročenie kapitálových príjmov o 181 744,00 € v zmysle § 14 ods. 2 písm. b)
zákona 583/2004 Z. z.
Na rok 2014 boli plánované kapitálové príjmy na dvoch položkách : vo výške 108 300,00 € príjem za všetky nepredané garáže do 31.12.2013. V priebehu roka 2014 navrhujeme upraviť túto
sumu na 20 000,00 €. Je to suma, ktorá reálne vyplýva zo skutočnosti za prvý polrok 2014,
vzhľadom k tomu, že kupujúcim sa umožnila kúpa garáží na splátky.
Na druhej položke – príjem z predaja pozemkov – bolo schválené 21 100,00 €. Jedná sa
o predpokladaný príjem za odpredané pozemky mestom v priebehu roka 2014. Táto suma sa
navrhuje navýšiť o 270 044,00 €. Sú to finančné prostriedky ( 261 144,00 € ), ktoré boli
naplánované v príjmovej časti na rok 2013 a nedošlo k ich naplneniu. V čase schvaľovania
rozpočtu nebolo známe, že sa príjem do konca roka 2013 nenaplní, z toho dôvodu sa
nerozpočtoval na rok 2014. Ďalšie navýšenie na tejto položke súvisí s predajom pozemkov
realizovaných v roku 2014.
Rozpočtovým opatrením sa navyšuje príjmová časť rozpočtu o 181 744,00 €.
4) Povolené prekročenie kapitálových výdavkov o 419 246,00 € v zmysle § 14 ods. 2 písm. c)
zákona 583/2004 Z. z.

Program 1. : Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj Mesta Veľký Krtíš
Rozpočet programu:
EUR
PODPROGRAM 1.5.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
v Eur

2014
50 500,00

Upravený
rozpočet
179 948,00

Nákup pozemkov
Kúpa pozemkov pre realizáciu investičných stavieb
Odbor investičný a ŽP
2014
5 000,00

Upravený
rozpočet
150 448,00
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Komentár k rozpočtovému opatreniu : Navrhuje sa navýšiť výdavky v tomto podprograme
z dôvodu, že je potrebné vykonať úhradu evanjelickej cirkvi, ktorá bola plánovaná v roku 2013.
Z dôvodu nenaplnenia príjmov ( uvedené vyššie ) v roku 2013 sa táto úhrada nevykonala.
PODPROGRAM 1.6.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Prípravná a projektová dokumentácia
Zabezpečenie PD pre príslušné povolenia v zmysle právnych
predpisov
Odbor investičný a ŽP

Rozpočet podprogramu:
EUR

2014
20 000,00

Upravený
rozpočet
4 000,00

Komentár k rozpočtovému opatreniu : V podprograme sa navrhuje znížiť výdavky na projektovú
dokumentáciu v súlade so skutočne realizovanými prácami v roku 2014.

Program 7 : Komunikácie
Zámer programu: Kvalitné podmienky pre pohyb a dopravu
Rozpočet programu:
EUR
Podprogram 7.3.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
EUR

2014
592 445,00

Upravený
rozpočet
882 243,00

Rekonštrukcia a obnova chodníkov, parkovísk a MK
Nutná rekonštrukcia chodníkov
Odbor investičný a ŽP
2014
390 500,00

Upravený
rozpočet
635 500,00

Komentár k rozpočtovému opatreniu : Rozpočet v podprograme sa navrhuje navýšiť na sumu
635 500,00 € z dôvodu nutnosti riešenia technického stavu, bezpečnosti cestnej premávky,
priechodnosti chodníkov a neustále sa zvyšujúcich požiadaviek občanov, ktoré už aj tak nie sme
schopní pokryť v plnej miere.
Podprogram 7.4.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Garáže na Ul. Boženy Nemcovej
Dlhodobé riešenie nedostatku odstavných a parkovacích miest
v lokalite
Odbor investičný a ŽP
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Rozpočet podprogramu:
v Eur

2014
23 365,00

Upravený
rozpočet
102 163,00

Komentár k rozpočtovému opatreniu : Jedná sa o úhradu dodávateľovi za výstavbu garáží na
ulici B. Nemcovej.
Podprogram 7.5.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
v Eur

Viacúčelové ihrisko na Ul. Boženy Nemcovej
Dostavba viacúčelového ihriska na Ul. B.Nemcovej
Odbor investičný a ŽP
2014
15 000,00

Upravený
rozpočet
21 000,00

Komentár k rozpočtovému opatreniu : Výdavky sa navrhujú navýšiť z dôvodu potreby doplnenia
vybavenia ihriska na ulici Novohradskej v meste Veľký Krtíš.
Podprogram 7.6.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
v Eur

Rozšírenie cintorína
Nutné rozšírenie cintorína vzhľadom na možnosti a naplnenosť
pôvodného cintorína
Odbor investičný a ŽP
2014
40 000,00

Upravený
rozpočet
0,00

Komentár k rozpočtovému opatreniu : Zámer mesta rozšíriť cintorín sa v roku 2014 neuskutoční
z dôvodu časového obmedzenia pri obstarávaní, prípravách, schvaľovaniach a realizácií ostatných
prác v meste.
Rozpočtovým opatrením sa navyšuje výdavková časť rozpočtu o 419 246,00 €.
Celkovo sa Rozpočtovým opatrením č. 3 navyšuje príjmová časť rozpočtu o 654 542,00 €
a výdavková časť rozpočtu o 519 246,00 €. Prebytok rozpočtu je 135 296,00 €.
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