MES

Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

Rozpočtové opatrenie č. 3/2016
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 :
1) Povolené prekročenie príjmov v sume 1 272 483,00 € v zmysle § 14 ods. 2 písm. b)
zákona 583/2004 Z. z.
Jedná sa o úpravu rozpočtu v príjmovej oblasti navýšením kapitálových príjmov o sumu
1 267 545,00 € a beţných príjmov o sumu 4 938,00 € :
- kapitálový príjem vo výške 225 724,00 € je dotácia z MH SR na projekt z eurofondov „
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Veľký Krtíš. Jedná sa o finančné prostriedky,
ktoré mesto uhradilo z vlastných zdrojov na konci roku 2015 a v roku 2016 sa jedná
o vrátenie týchto financií do rozpočtu mesta.
- kapitálový príjem vo výške 173 136,00 € je poskytnutie podpory z Environmentálneho
fondu formou dotácie na projekt Zateplenie Základnej školy súp.č. 832 na Ul. Poľnej vo
Veľkom Krtíši v uvedenej výške.
- kapitálový príjem vo výške 868 685,00 € súvisí s europrojektom „Obnova budovy
Mestského úradu Veľký Krtíš“ a tento nenávratný finančný príspevok bude poskytnutý MŢP
SR.
- beţný príjem vo výške 4 938,00 € súvisí s europrojektom „Obnova budovy Mestského
úradu Veľký Krtíš“ a tento nenávratný finančný príspevok bude poskytnutý MŢP SR.
322 001 Kapit. príjmy zo ŠR
322 002 Zo Štátneho úč. fondu
312 001 Transfer zo ŠR

1 110 010,00 €
0,00 €
142 260,00 €

+1 094 409,00 €
+ 173 136,00 €
+ 4 938,00 €

2 204 419,00 €
173 136,00 €
147 198,00 €

Rozpočtovým opatrením sa navyšujú kapitálové príjmy o 1 267 545,00 € a beţné príjmy o sumu
4 938,00 €
2) Povolené prekročenie výdavkov v sume 1 191 383,00 € v zmysle § 14 ods. 2 písm. c)
zákona 583/2004 Z. z.
Jedná sa o úpravu rozpočtu vo výdavkovej oblasti navýšením kapitálových výdavkov o sumu
1 186 185,00 € a beţných výdavkov o sumu 5 198,00 € :
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Program 1. : Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj Mesta Veľký Krtíš
Rozpočet programu:
EUR

PODPROGRAM 1.7.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
EUR

Schválený
rozpočet
451 630,00

Upravený
rozpočet
452 030,00

Plánovanie
Aktualizáciou Územného plánu mesta zabezpečiť ďalšie
moţnosti rozvoja mesta
Odbor investičný a ŢP
Schválený
rozpočet
7 000,00

Upravený
rozpočet
7 400,00

Komentár : V podprograme sú rozpočtované beţné výdavky mesta pre sluţby spojené
s podávaním ţiadostí o nenávratné finančné prostriedky pre predpokladané projekty financované z
EÚ.
Komentár k rozpočtovému opatreniu : V roku 2016 mesto uhradilo finančnú čiastku vo výške
396,00 € v zmysle zmluvy za čistopis Územného plánu. Keďţe sa jedná o kapitálový výdavok,
ktorý v podprograme nebol rozpočtovaný, navyšuje sa o túto sumu rozpočet v podprograme 1.7.
04.4.3 711 005 Nákup nehmotných aktív

0,00 €

+400,00 €

400,00 €

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

Podprogram 7.3.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
EUR

Schválený
rozpočet
405 200,00

Upravený
rozpočet
474 316,00

Rekonštrukcia a obnova chodníkov, parkovísk a MK
Nutná rekonštrukcia chodníkov, parkovísk a MK
Odbor investičný a ŢP
Schválený
rozpočet
133 400,00

Upravený
rozpočet
202 516,00
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Komentár : V danom podprograme sú navrhnuté finančné prostriedky na nutnú rekonštrukciu
a obnovu chodníkov , parkovísk a miestnych komunikácií v meste Veľký Krtíš.
Rozsah prác a lokality budú upresnené po zimnom období.
Komentár k rozpočtovému opatreniu : Pôvodný rozpočet v podprograme bol vo výške
166 400,00 €. Z dôvodu nutnosti odkúpenia časti administratívnych priestorov v budove MSÚ od
spoločnosti GZ REAL, a.s. , v súvislosti s plánovanou realizáciou projektu „Obnova budovy
Mestského úradu Veľký Krtíš“, sa rozpočet na poloţke zníţil o 33 000,00 €. Reálna potreba
rekonštrukcií a opravy chodníkov, parkovísk a komunikácií si reálne v roku 2016 vyţaduje financie,
ktoré boli z poloţky odobraté. Navyše sa uvaţuje v tejto oblasti aj s prácami naviac, ktoré by bolo
moţné vykonať, ak bude časový priestor na zrealizovanie administratívne náročných úkonov
potrebných pre obstaranie, vysúťaţenie a iné prípravy predchádzajúce samotným rekonštrukciám.
04.4.3 717 002 Rekonštrukcie a modernizácie

133 400,00 €

+ 69 116,00 €

202 516,00 €

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

Podprogram 9.6.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
EUR

Schválený
rozpočet
3 095 234,00

Upravený
rozpočet
3 287 498,00

Rekonštrukcia Základnej školy Poľná
Zrekonštruovať budovu základnej školy
Odbor investičný a ŢP
Schválený
rozpočet
0,00

Upravený
rozpočet
192 264,00

Komentár k rozpočtovému opatreniu : Tento podprogram vznikol týmto rozpočtovým opatrením
a dôvodom je moţnosť realizovať rekonštrukciu na základnej škole Poľná. V tomto podprograme sa
navyšuje suma výdavkov o 192 264,00 €. Mestu sa naskytla moţnosť účasti na projekte a tak
realizovať rekonštrukciu na základnej škole Poľná z dotácie Environmentálneho fondu vo výške
173 136,00 € a zo spoluúčasti mesta vo výške 19 128,00 €.
04.4.3 717 002 Rekonštrukcie a modernizácie

0,00 €

+ 192 264,00 €

192 264,00 €
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Program 11 : Prostredie pre život
Zámer programu: Mesto, ktoré dýcha relaxom
Rozpočet programu:

Schválený
rozpočet
264 189,00

EUR

PODPROGRAM 11.5.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Upravený
rozpočet
1 193 792,00

Obnova budovy Mestského úradu Veľký Krtíš
Zníţenie spotreby energie
Odbor investičný a ŢP

Rozpočet podprogramu:
v Eur

Schválený
rozpočet
0,00

Upravený
rozpočet
929 603,00

Komentár k rozpočtovému opatreniu : Tento podprogram vznikol týmto rozpočtovým opatrením.
V zmysle vyhlásenej výzvy v rámci špecifického cieľa 4.3.1 Zníţenie spotreby energie pri
prevádzke verejných budov Operačného programu Kvalita ţivotného prostredia boli mestu Veľký
Krtíš schválené finančné prostriedky pre projekt „Obnova budovy Mestského úradu Veľký Krtíš“.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 919 603,00 €, ich štruktúra je nasledovná :
Výška nenávratného kapitálového finančného príspevku : 868 685,00 €
Výška nenávratného beţného finančného príspevku : 4 938,00 €
Výška spolufinancovania mesta z kapitálových výdavkov : 45 720,0 € + 10 000,00 € predpokladaný
výdavok na bleskozvod
Výška spolufinancovania mesta z beţných výdavkov : 260,00 €
04.4.3 717 002 Rekonštrukcie a modernizácie
04.4.3 637 003 Propagácia, reklama, inzercia..
04.4.3 637 005 Špeciálne sluţby

0,00 €
0,00 €
0,00 €

+ 924 405,00 €
+ 1 800,00 €
+ 3 398,00 €

924 405,00 €
1 800,00 €
3 398,00 €

Týmto rozpočtovým opatrením sa navyšujú
a celkové výdavky rozpočtu o 1 191 383,00 €.

celkové príjmy rozpočtu o sumu 1 272 483,00 €

Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta

Vo Veľkom Krtíši, 10.06.2016
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