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Rozpočtové opatrenie č. 8/2015
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 23.09.2015 schválilo úpravu rozpočtu na rok
2015 nasledovne :
1) Povolené prekročenie príjmov v sume 89 462,60 € v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) zákona
583/2004 Z. z.
Jedná sa o úpravu rozpočtu v príjmovej oblasti. Navrhuje sa navýšiť bežné príjmy o sumu
89 462,00 €
- navýšenie dane z príjmov fyzických osôb ( položka 111 003 ) o 89 462,60 € - daň z príjmov
fyzických osôb sa očakáva v roku 2015 vyššia, ako bolo pôvodne rozpočtované.
Rozpočtovým opatrením sa navyšujú bežné príjmy rozpočtu o 89 462,60 €.

2) Povolené prekročenie príjmových finančných operácií v sume 3 187 485,60 € v zmysle
§ 14 ods. 2 písm. d) zákona 583/2004 Z. z.
V rozpočte príjmových finančných operácií ( položka 513 002 ) – navýšenie o sumu
3 187 485,60€. Jedná sa o prijatie a čerpanie úveru v SLSP, a.s. v uvedenej výške.
Rozpočtovým opatrením sa navyšujú príjmové finančné operácie rozpočtu o 3 187 485,60 €.

3) Povolené prekročenie výdavkov v sume 89 462,60 € v zmysle § 14 ods. 2 písm. c)
zákona 583/2004 Z. z.
Jedná sa o úhradu poplatku (122 595,60 € ) za predčasné splatenie úveru Prima banke, a.s., ktorý
bol schválený dňa 24. júna 2015 MsZ vo Veľkom Krtíši. Jedná sa o položku 01.7.0, kde sa
rozpočtujú úroky z dlhodobého úveru a bankové poplatky. Rozpočet na položke nie je potrebné
navýšiť o celú sumu poplatku z dôvodu, že pôvodné splátky úrokov hradených Prima banke, a.s.,
ktoré boli na položke rozpočtované, boli vyššie ako novovypočítané splátky úrokov v SLSP.
Rozpočtovým opatrením sa navyšujú bežné výdavky rozpočtu o 89 462,60 €.
4) Povolené prekročenie výdavkových finančných operácií v sume 3 098 023,00 € v zmysle
§ 14 ods. 2 písm. d) zákona 583/2004 Z. z.
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Na položke 821 005 Bankové úvery dlhodobé sa navyšuje rozpočet o sumu 3 098 023,00 €. Jedná
sa o splátku úveru v Prima banke, a.s. vo výške 3 064 890,05 € a navýšenie splátok úveru pre SLSP
vo výške 33 132,95 €.
Rozpočtovým opatrením sa navyšujú výdavkové finančné operácie rozpočtu o 3 098 023,00 €.

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

Schválený
rozpočet
1 158 078,00

EUR
PODPROGRAM 14.2.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Upravený
rozpočet
4 345 563,60

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
235 573,00

Upravený
rozpočet
3 423 058,60

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

216 752,60,00
3 191 306,00
15 000,00

Komentár k rozpočtovému opatreniu : Dôvodom na vykonanie rozpočtového opatrenia bolo
schválenie refinancovania dlhodobého úveru v Priama banke, a.s.. Druhým dôvodom je zmena
pomeru splátky istiny a splátky úrokov z dlhodobého úveru.
Týmto rozpočtovým opatrením sa navyšujú
a celkové výdavky rozpočtu o 3 187 485,60 €.

celkové príjmy rozpočtu o sumu 3 276 948,20 €

Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta

Vo Veľkom Krtíši, 14.09.2015
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