MES

Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

Rozpočtové opatrenie č. 4/2015
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 a
V zmysle Uznesenia č. 68 / 2008 z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Krtíši,
ktoré sa konalo 5. mája 2008

nariaďujem
vykonať zmenu rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2015 takto :
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) zákona 583/2004 Z. z.

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

Schválený
rozpočet
234 350,00

Upravený
rozpočet
237 060,00

Verejný poriadok a bezpečnosť
Nepretržitá ochrana verejného poriadku, života, zdravia a majetku
občanov mesta s využitím kamerového systému v meste
Mestská polícia
Schválený
rozpočet
226 777,00

Upravený
rozpočet
229 487,00

Komentár k rozpočtovému opatreniu : Suma výdavkov v podprograme sa navyšuje o kapitálové
výdavky vo výške 1 600,00 € a bežné výdavky vo výške 1 110,00 €. Kapitálové finančné
prostriedky sa navyšujú z dôvodu nákupu nového servera pre kamerový systém. Bežné výdavky sa
navyšujú z dôvodu zakúpenia licencií k novému serveru na každú existujúcu kameru.
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Program 14. : Administratíva
Zámer programu : Zabezpečiť spoľahlivý chod mestského úradu
Rozpočet programu:

Schválený
rozpočet
1 151 358,00

EUR
PODPROGRAM 14.2.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Upravený
rozpočet
1 148 648,00

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

Rozpočet podrogramu:
EUR
Splátka úrokov z úveru
Splátka dlhodobého úveru
Splátka úveru ŠFRB

Schválený
rozpočet
238 283,00

Upravený
rozpočet
235 573,00

130 000,00
93 283,00
15 000,00

127 290,00
93 283,00
15 000,00

Komentár k rozpočtovému opatreniu : Rozpočet v tomto podprograme sa znižuje v časti úrokov
z úveru o sumu 2 710,00 €, pretože výška úrokov z dlhodobého úveru pravdepodobne v roku 2015
nedosiahne predpokladanú sumu 130 000,00 €. Finančné prosztriedky vo výške 2 710,00 € sa
presúvajú do podprogramu 5.1.
Týmto rozpočtovým opatrením sa nemenia celkové príjmy a výdavky rozpočtu.

Vo Veľkom Krtíši, 25.03.2015

Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
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