MES

Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

Rozpočtové opatrenie č. 1/2015
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 zasadnutí 26.02.2015 schválilo úpravu rozpočtu na rok
2015 nasledovne :
Viazanie výdavkov v sume 9 000,00 € v zmysle § 14 ods. 2 písm. c) zákona 583/2004 Z. z.
Jedná sa o úpravu rozpočtu kapitálových výdavkov. Navrhuje sa znížiť kapitálové výdavky
o sumu 9 000,00 €. Sú to výdavky na položke 01.6.0 721 001 Transfer príspevkovej organizácii,
ktorý bol pôvodne schválený v sume 60 000,00 €. Jedná sa o transfer pre Podnik
verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš, ktorý pôvodne mal byť čerpaný v dvoch
podprogramoch. Rozpočtové opatrenie sa týka podprogramu č. 11.2. Verejná zeleň.

Program 11 : Prostredie pre život
Zámer programu: Mesto, ktoré dýcha relaxom
Rozpočet programu:
EUR
PODPROGRAM 11.2.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
EUR

Schválený
rozpočet
308 740,00

Upravený
rozpočet
299 740,00

Verejná zeleň
Obnova a údržba verejnej zelene
Riaditeľ PVPS mesta Veľký Krtíš
Schválený
rozpočet
90 700,00

Upravený
rozpočet
81 700,00

Komentár : Podprogram zahŕňa najmä mzdy zamestnancov a odvody z miezd, PHM do kosačiek,
pomocný materiál, náhradné diely, drobné opravy, nákup náradia, DDHIM – kosačiek, nákup
postrekov na odburinenie ťažko prístupných miest, nákup výsadby verejnej zelene v meste,
výdavky na odvoz, prenájom vysokozdvižnej plošiny pri spiľovaní a orezávkach stromov, náklady
na spracovanie zeleného odpadu a odpadu z orezávok.
V roku 2015 sa plánuje s kúpou nového motorového vozidla v hodnote do 15 tis. Eur,
nakoľko MV, ktoré vlastníme nespĺňa požiadavky, na prevoz kosačiek a materiálu. MV Fabia bude
prevodom správy dané do užívania Krytej plavárni.
1

MES

Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

Komentár k rozpočtovému opatreniu : Kapitálové výdavky vo výške 15 000,00 € sa plánovali na
zakúpenie motorového vozidla. Keďže toto sa bude kupovať z prostriedkov vedľajšej činnosti a po
zhodnotení situácie s vývozom a zneškodnením biologického odpadu z orezávok drevín v meste,
navrhuje sa finančné prostriedky vo výške 6 000,00 € použiť na kúpu štiepkovača. Vývoz
a zneškodnenie biologického odpadu z orezávok drevín v meste je pomerne nákladné( orezané
konáre zaberajú veľa miesta na vozidle a doprava do kompostárne je cca 19 km. Štiepkovač bude
prídavným zariadením za traktor.
Týmto rozpočtovým opatrením sa znižujú kapitálové výdavky o 9 000,00 € a celkové výdavky
rozpočtu o 9 000,00 €.

Vo Veľkom Krtíši, 11.02.2015

Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
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