MES

Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

Rozpočtové opatrenie č. 2/2016
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 22.06.2016 prerokovalo úpravu rozpočtu na
rok 2016 nasledovne :
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 6. : Odpadové hospodárstvo
Zámer programu: Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva
nezaťažujúci životné prostredie
Rozpočet programu:
EUR

PODPROGRAM 6.1.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
EUR

Schválený
rozpočet
400 784,00

Upravený
rozpočet
380 784,00

Vývoz a zneškodnenie KO – IBV, KBV, podnikatelia, vrátane
separovaného zberu
Zabezpečiť kvalitnú verejnoprospešnú sluţbu v súlade s platnými
právnymi predpismi
Odbor investičný a ŢP
Schválený
rozpočet
354 000,00

Upravený
rozpočet
334 000,00

Komentár : V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so zberom a odvozom
komunálneho odpadu od obyvateľov IBV, KBV, podnikateľov a zároveň je tu rozpočtovaná sluţba
spojená so separovaným zberom. Interval vývozu separovaného odpadu bol upravený podľa
potreby vyprázdňovania kontajnerov , aby nedochádzalo k ich prepĺňaniu.
Komentár k rozpočtovému opatreniu : V zmysle ustanovení zákona č. 79/2015 o odpadoch má
Mesto Veľký Krtíš uzavretú zmluvu zo spoločnosťou ENVI-PAK a.s. Bratislava – organizácia
zodpovednosti výrobcov.
Predmetom zmluvy je rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému zberu
komunálnych odpadov - triedeného zberu komunálnych odpadov.
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Výšku nákladov za triedený zber v meste preberá od 01.07.2016 organizácia zodpovednosti
výrobcov , spoločnosť ENVI-PAK. Z tohto dôvodu sa zniţuje rozpočet na tejto poloţke o 20 000,00
€, ktoré sa presúvajú do výdavkov na Materskú školu.

Program 7 : Komunikácie
Zámer programu: Kvalitné podmienky pre pohyb a dopravu
Rozpočet programu:
EUR

PODPROGRAM 7.2.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
EUR

Schválený
rozpočet
425 200,00

Upravený
rozpočet
405 200,00

Cestná doprava a zimná údržba
Bezpečné a udrţiavané komunikácie
Odbor investičný a ŢP
Schválený
rozpočet
70 000,00

Upravený
rozpočet
50 000,00

Komentár : V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so zimnou údrţbou miestnych
komunikácií, chodníkov, parkovísk tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť cestnej premávky
a chodcov. V podprograme sú rozpočtované aj beţné výdavky na odstránenie vzniknutých
havarijných stavov MK, chodníkov a parkovísk.
Komentár k rozpočtovému opatreniu : Vzhľadom na poveternostné pomery v roku 2016 si zimná
údrţba ciest nevyţadovala vysoké náklady a preto finančné prostriedky vo výške 20 000,00 € sa
presúvajú na poloţky, kde reálne vznikla potreba navýšenia výdavkov.

Program 9. : Vzdelávanie
Zámer programu: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce
individuálne potreby detí a záujmy rodičov s dôrazom na ich slobodné
rozhodovanie.
Rozpočet programu:

EUR

Schválený
rozpočet
3 055 234,00

Upravený
rozpočet
3 095 234,00
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PODPROGRAM 9.1.
Zámer podprogramu:

Materská škola Poľná
Poskytovať predškolské vzdelávanie v duchu posilňovania
fyzického, duševného a sociálneho zdravia detí a vytvárať
podmienky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

Zodpovednosť:

Riaditeľka MŠ

Rozpočet podprogramu:
EUR

Schválený
rozpočet
543 661,00

Upravený
rozpočet
583 661,00

Komentár: Rozpočet podprogramu zabezpečuje činnosť MŠ a jej elokovaných pracovísk
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Krtíš. Materská škola zabezpečuje predprimárne
vzdelávanie v duchu posilňovania fyzického, duševného a sociálneho zdravia detí, podporuje
osobnostný rozvoj detí, rozvíja ich schopnosti a zručnosti.
Cieľom tohto programu je vytvárať podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces, ktorý
zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, podporovať zvyšovanie odbornej úrovne
pedagogických zamestnancov formou kontinuálneho a osobného vzdelávania a tým dosiahnuť aj čo
najvyššiu zaškolenosť detí predškolského veku.
Finančné prostriedky na činnosť MŠ sú zabezpečené v rámci originálnych kompetencií z daní
z príjmu fyzických osôb, z príspevkov zo štátneho rozpočtu – kapitola MŠVVaŠ SR na výchovu
a vzdelávanie detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a z vlastných
príjmov. Finančné prostriedky sú určené na vytváranie materiálnych, personálnych a priestorových
podmienok pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích sluţieb.
Rozpočtové výdavky podprogramu sú: mzdy zamestnancov, odvody z miezd, výdavky na energie,
všeobecný materiál a všeobecné sluţby, opravu a údrţbu zvereného majetku.
Komentár k rozpočtovému opatreniu : Rozpočet Materskej školy Poľná 2 bol na rok 2016
schválený vo výške 543 661,00 €. Na ţiadosť riaditeľky MŠ sa prehodnotili reálne potreby tohto
zariadenia v porovnaní s výškou schváleného rozpočtu. Na základe tohto prehodnotenia skutočne
vyplýva potreba navýšiť rozpočet MŠ – v minulosti, do poslednej legislatívnej úpravy týkajúcej sa
financovania škôl a školských zariadení, mala materská škola vyššie príjmy, ktoré postačovali na
pokrytie celoročných potrieb. Po legislatívnych úpravách chýbajú finančné prostriedky a preto
navrhujeme rozpočet MŠ navýšiť o sumu 40 000,00 €.
Týmto rozpočtovým opatrením sa nemenia celkové príjmy a výdavky rozpočtu.
Vo Veľkom Krtíši, 07.06.2016

Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
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