MES

Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

Rozpočtové opatrenie č. 6/2014
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 2014 takto :

Program 1. : Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj Mesta Veľký Krtíš
Rozpočet programu:
EUR

PODPROGRAM 1.4.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
EUR

2013
179 948,00

Upravený
rozpočet
177 948,00

Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných
a záujmových fórach
Prednosta úradu
2013
8 500,00

Upravený
rozpočet
6 500,00

Komentár : Mesto je členom ZMOS, ZMOVR, Asociácie prednostov MsÚ, Asociácia kontrolórov,
Asociácia komunálnych ekonómov a združenia Turistický Novohrad, ZPOZ.
Komentár k rozpočtovému opatreniu : v podprograme sa znižuje suma výdavkov o 2 000,00 €.
Čerpanie výdavkov v roku 2014 je nižšie ako sa predpokladalo v návrhu rozpočtu.
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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

2014
203 463,00

Upravený
rozpočet
209 463,00

Verejný poriadok a bezpečnosť
Nepretržitá ochrana verejného poriadku, života, zdravia a majetku
občanov mesta s využitím kamerového systému v meste
„ Policajné oko“
Mestská polícia
2014
195 900,00

Upravený
rozpočet
201 900,00

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.
Komentár k rozpočtovému opatreniu : V podprograme došlo k navýšeniu výdavkov o 6 000,00
€. Tieto výdavky sú kapitálové a použijú sa na financovanie kapitálovej investície v celkovej
hodnote 7 500,00 €. Zdrojom kapitálových výdavkov je štátna dotácia vo výške 6 000,00 €.

Program 6. : Odpadové hospodárstvo
Zámer programu: Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva
nezaťažujúci životné prostredie
Rozpočet programu:
EUR

2014
404 340,00

Upravený
rozpočet
406 770,00
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PODPROGRAM 6.1.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
EUR

Vývoz a zneškodnenie KO – IBV, KBV, podnikatelia, vrátane
separovaného zberu
Zabezpečiť kvalitnú verejnoprospešnú službu v súlade s platnými
právnymi predpismi
Odbor investičný a ŽP
2014
350 700,00

Upravený
rozpočet
352 700,00

Komentár : V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so zberom a odvozom
komunálneho odpadu od obyvateľov IBV, KBV, podnikateľov a zároveň je tu rozpočtovaná služba
spojená so separovaným zberom.
Komentár k rozpočtovému opatreniu : V podprograme sa navyšujú výdavky o 2 000,00 €
z dôvodu upravenia intervalu vývozu separovaného odpadu.

PODPROGRAM 6.4.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
EUR

Čistenie dažďovej kanalizácie ( dažďových vpustí
a kanalizačného potrubia )
Bezpečnosť cestnej premávky
Odbor investičný a ŽP
2014
6 000,00

Upravený
rozpočet
6 200,00

Komentár : V podprograme sú započítané výdavky súvisiace s čistením dažďových vpustí
a uložením odpadu z vyčistených vpustí na skládku.
Komentár k rozpočtovému opatreniu : Čistenie dažďových vpustí je závislé na množstve zrážok.
V roku 2014 bolo potrebné z dôvodu častých zrážok vyčistiť viac krát dažďové vpuste. Preto sa
výdavky v podprograme navyšujú o sumu 200,00 €.
PODPROGRAM 6.5.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
EUR

Monitorovanie skládky TKO Veľké Straciny
Zdravé životné prostredie
Odbor investičný a ŽP
2014
800,00

Upravený
rozpočet
1 030,00

Komentár : V podprograme sú započítané
rozpočtové výdavky na monitoring čistoty
priesakových vôd v okolí rekultivovanej skládky TKO Veľké Straciny.
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Komentár k rozpočtovému opatreniu : Výdavky sa navýšili o 230,00 € z dôvodu vypracovania
Programu odpadového hospodárstva.

Program 10. : Šport
Zámer programu: Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta
Rozpočet programu:
EUR
PODPROGRAM 10.1.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
EUR

2014
218 330,00

Upravený
rozpočet
223 330,00

Rekreačno športové služby
Rozvoj športu na území mesta
Odbor sociálny, školstva a kultúry
2014
29 690,00

Upravený
rozpočet
34 690,00

Komentár : 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 navrhované komisiou pre školstvo, kultúru, mládež a šport na
základe predložených žiadostí a plánov činnosti. Schvaľované sú mestským zastupiteľstvom
v zmysle VZN č. 12/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Veľký Krtíš.
Komentár k rozpočtovému opatreniu : Rozpočet v podprograme sa navyšuje z dôvodu potreby
navýšiť dotáciu futbalovému klubu TJ Baník o 5 000,00 €.

Program 14. : Administratíva
Zámer programu : Zabezpečiť spoľahlivý chod mestského úradu
Rozpočet programu:
v Eur

2014
1 220 170,00

Upravený
rozpočet
1 214 740,00
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PODPROGRAM 14.1.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Administratíva
Spoľahlivý chod mestského úradu.
Odbor ekonomiky a správy majetku mesta

Rozpočet podrogramu:
EUR
Mzdy, poistné a príspevky
do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery

PODPROGRAM 14.2.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

880 170,00

Upravený
rozpočet
884 320,00

653 253,00

650 753,00

225 417,00
1 500,00

232 567,00
1 000,00

2014

Finančné operácie
Plniť záväzky vyplývajúce z úverových zmlúv
Odbor ekonomiky a správy majetku mesta

Rozpočet podrogramu:
EUR
Splátka úrokov z úveru
Splátka úveru

340 000,00

Upravený
rozpočet
330 420,00

140 000,00
200 000,00

130 420,00
200 000,00

2014

Jedná sa o presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky.
Do Rozpočtového opatrenia sa zapracovala štátna dotácia vo výške 6 000,00 € s následným
výdavkom z nej vyplývajúcim.
Týmto sa navyšujú celkové príjmy aj výdavky rozpočtu o 6 000,00 €. V zmysle zákona zmena
rozpočtu pre účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu nepodlieha schvaľovaniu,
zmena sa zapracuje do učtovníckého systému a do systému RIS SAM.

Vo Veľkom Krtíši, 15.12.2014
Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
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