MES

Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

Rozpočtové opatrenie č. 9/2015
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
237 060,00

Upravený
rozpočet
244 840,00

Verejný poriadok a bezpečnosť
Nepretržitá ochrana verejného poriadku, života, zdravia a majetku
občanov mesta s využitím kamerového systému v meste
Mestská polícia
Schválený
rozpočet
229 487,00

Upravený
rozpočet
237 267,00

Komentár k rozpočtovému opatreniu : V podprograme sa upravuje rozpočet medzi jednotlivými
položkami v zmysle reálnej potreby. Vzhľadom na nepredvídané skutočnosti – hlavne
znefunkčnenie dvoch kamier v kamerovom systéme sa suma bežných výdavkov v podprograme
navyšuje o sumu 7 780,00 €. Ďalším dôvodom pre navýšenie rozpočtu Mestskej polície sú potreby
pre troch nových zamestnancov. Prílohou tohto rozpočtového opatrenia je tabuľka s jednotlivými
položkami, na ktorých sa rozpočet upravuje.
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Program 12 : Bývanie
Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta
Rozpočet programu:
EUR
PODPROGRAM 12.2.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
EUR

Schválený
rozpočet
2 776 386,00

Upravený
rozpočet
2 772 306,00

Údržba mestského bytového fondu + bytov ktoré, sú v správe
mesta
Udržovať domy a byty vo vlastníctve aj správe v obývateľnom
stave
Odbor ekonomiky a správa majetku mesta
Schválený
rozpočet
22 550,00

Upravený
rozpočet
18 470,00

Komentár k rozpočtovému opatreniu : V podprograme sa znižuje rozpočet o 4 080,00 €
z dôvodu, že tieto finančné prostriedky sa do konca roka na jednotlivých položkách nevyčerpajú.
Táto suma sa presúva do podprogramu 5.2. Okrem zníženia výdavkov sa vykonal presun
rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými položkami podľa reálnej potreby.
06.6.0
06.6.0
06.6.0
06.6.0
06.6.0
06.6.0
06.6.0

633 006 Všeobecný materiál
350,00 €
635 006 Údržba budov, objektov 3 100,00 €
637 004 Všeobecné služby
12 500,00 €
637 005 Špeciálne služby
2 800,00 €
637 012 Poplatky, odvody, dane
1 300,00 €
637 018 Vrátenie príjmov z min.
1 500,00 €
637 023 Kolkové známky
300,00 €

+ 1 000,00 €
- 88,43 €
-4 000,00 €
- 580,00 €
-500,00 €
+388,43 €
-300,00 €

1 350,00 €
3 011,57 €
8 500,00 €
2 220,00 €
800,00 €
1 888,43 €
0,00 €

Program 14. : Administratíva
Zámer programu : Zabezpečiť spoľahlivý chod mestského úradu
Rozpočet programu:
EUR
PODPROGRAM 14.2.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Schválený
rozpočet
4 345 563,60

Upravený
rozpočet
4 341 863,60

Finančné operácie
Plniť záväzky vyplývajúce z úverových zmlúv
Odbor ekonomiky a správy majetku mesta
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Rozpočet podrogramu:
EUR
Splátka úrokov z úveru,
poplatky
Splátka dlhodobého úveru
Splátka úveru ŠFRB

Schválený
rozpočet
3 423 058,60

Upravený
rozpočet
3 419 358,60

216 752,60

213 052,60

3 191 306,00
15 000,00

3 191 306,00
15 000,00

Komentár k rozpočtovému opatreniu : Suma výdavkov vo výške 3 700,00 € sa presúva do
podprogramu 5.2. Rozpočet sa znižuje na nasledovných položkách ( do konca roka nie je potrebná
súčasná výška výdavkov ) :
01.7.0 653 001 Manipulačné poplatky
01.7.0 651 002 Úroky z úveru

8 000,00 €
208 752,60 €

-1 000,00 €
-2 700,00 €

7 000,00 €
206 052,60 €

Týmto rozpočtovým opatrením sa nemenia celkové príjmy a výdavky rozpočtu.
Vo Veľkom Krtíši, 24.09.2015

Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
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