MES

Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

Rozpočtové opatrenie č. 3/2015
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 8. : Kultúra
Zámer programu: Kultúra v meste pre každého
Rozpočet programu:
EUR
PODPROGRAM 8.1.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
EUR

Schválený
rozpočet
179 360,00

Upravený
rozpočet
178 160,00

Ostatné kultúrne služby
Zabezpečiť finančne organizovanie spoločenských podujatí
a súťaží
Odbor sociálny, školstva a kultúry
Schválený
rozpočet
15 800,00

Upravený
rozpočet
14 600,00

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované na finančné zabezpečenie realizácie kultúrnych
a spoločenských podujatí v našom meste. Nákup kníh na doplnenie knižničného fondu pre
Hontiansko-novohradskú knižnicu. Vecné dary, ocenenia na tieto podujatia. Jedná sa o
financovanie opravy a údržby pamätníkov a pamätných tabúľ. Finančné dotácie na činnosť
organizáciám v našom meste ako je Jednota dôchodcov Slovenska, Divadlo bez groša a pod, ktoré
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na základe predložených žiadostí a plánov činnosti navrhuje komisia pre školstvo, kultúru, mládež
a šport , schvaľuje ich mestské zastupiteľstvo v zmysle VZN č. 12/2012 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu Mesta Veľký Krtíš.
Komentár k rozpočtovému opatreniu : V podprograme došlo k zníženiu rozpočtu o 1 200,00 €,
ktoré sa presúvajú do podprogramu 10.1. Dôvodom je vyššia potreba finančných prostriedkov
v podprograme 10.1 , ako bola pôvodne schválená. Táto potreba vyplynula z návrhu Komisie pre
školstvo, kultúru, mládež a šport, ktorá navrhla rozdelenie dotácií pre kultúru a šport.
08.2.0
položka
635006
637002
642001

názov položky
rutinná a štandardná údržba
konkurzy a súťaže
občianskym združeniam
SPOLU

Upravený
rozpočet
300
500
-1 200
13 800
-1 200
14 600

Rozpočet Úprava
300
500
15 000
15 800

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

Schválený
rozpočet
243 456,00

Upravený
rozpočet
244 656,00

Rekreačno športové služby
Rozvoj športu na území mesta
Odbor sociálny, školstva a kultúry
Schválený
rozpočet
37 000,00

Upravený
rozpočet
38 200,00

Komentár : Finančné prostriedky sú rozpočtované na zabezpečenie organizovania rôznych
športových podujatí. Hradia sa finančné dotácie na činnosť pre jednotlivé športové jednoty a kluby
v našom meste. Dotácie 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 : V podprograme došlo k navýšeniu rozpočtu o 1 200,00 €,
ktoré sa presúvajú z podprogramu 8.1. Dôvodom je vyššia potreba finančných prostriedkov
v podprograme 10.1 , ako bola pôvodne schválená. Táto potreba vyplynula z návrhu Komisie pre
školstvo, kultúru, mládež a šport, ktorá navrhla rozdelenie dotácií pre kultúru a šport.
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08.1.0
položka
637002
642001
4 200

názov položky
konkurzy a súťaže
občianskym združeniam
SPOLU

Upravený
rozpočet
3 000
1 200
35 200
1 200
38 200

Rozpočet Úprava
3 000
34 000
37 000

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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