MES

Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

Rozpočtové opatrenie č. 7/2016
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 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 2016 takto :
a) 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 1. : Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj Mesta Veľký Krtíš
Rozpočet programu:
EUR

PODPROGRAM 1.1.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
EUR

Schválený
rozpočet
448 614,00

Upravený
rozpočet
447 344,00

Manažment
Transparentný a flexibilný manažment mesta
Primátor/prednosta
Schválený
rozpočet
7 000,00

Upravený
rozpočet
5 730,00

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou primátora reprezentačný fond pre primátora. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu primátora,
zástupcu primátora a prednostu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na
mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.
Komentár k rozpočtovému opatreniu : Rozpočet v podprograme sa znižuje o sumu 1 270,00 €.
Dôvodom je potreba presunúť tieto finančné prostriedky do podprogramov 2.1 a 2.3 – ostávajú na
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tej istej položke, použijú sa na reprezentačné účely z príležitosti konania Vinobrania a družobnej
návštevy z mesta Písek.
01.1.1 633 016 Repre

7 000,00 €

- 1 270,00 €

5 730,00 €

Program 2 : Propagácia a marketing
Zámer programu: Mesto, ktoré sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v ňom žiť či
podnikať
Rozpočet programu:
EUR

PODPROGRAM 2.1.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
EUR

Schválený
rozpočet
8 980,00

Upravený
rozpočet
10 835,00

Akcie a podujatia
Propagácia a prezentácia mesta
Asistent primátora
Schválený
rozpočet
3 820,00

Upravený
rozpočet
3 580,00

Komentár : V podprograme sú nižšie výdavky, ako boli v predchádzajúcich rokoch. Dôvodom je,
že akcie, ktoré doteraz organizovalo mesto, bude od roku 2016 organizovať MsKS. Výdavky, ktoré
v podprograme ostali, sa použijú len na zabezpečenie recepcií pri jednotlivých akciách
a podujatiach a tiez ostali výdavky na odmeny na dohody, ktoré je potrebné vyplatiť za rôzne
činnosti pri realizácií akcií.
Komentár k rozpočtovému opatreniu: V podprograme sa celkovo znižuje rozpočet o 240,00 €. Je
to z dôvodu reálnej potreby finančných prostriedkov na jednotlivých položkách, na ktorých sa
týmto rozpočtovým opatrením upravujú jednotlivé výšky výdavkov.
01.1.1 633 016 Repre
200,00 €
01.1.1 637 002 Konkurzy a súťaže 1 000,00 €
01.1.1 637 004 Všeobecné služby
120,00 €
01.1.1 637 027 Odmeny zamestn.
500,00 €
01.1.1 637 036 Reprezent.výdavky 2 000,00 €

- 170,00 €
- 150,00 €
- 120,00 €
+500,00 €
- 300,00 €

30,00 €
850,00 €
0,00 €
1 000,00 €
1 700,00 €
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PODPROGRAM 2.2.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
EUR

Reklamné materiály
Efektívne propagovať a prezentovať mesto
Asistent primátora
Schválený
rozpočet
3 360,00

Upravený
rozpočet
3 610,00

Komentár : V programe sú alokované finančné prostriedky súvisiace s výrobou a dodávkou
rôznych reklamných materiálov. Rozpočet v podprograme je vyšší ako v predchádzajúcich rokoch
a to z dôvodu, že reklamné materiály sa v posledných rokoch nezabezpečovali kvôli šetreniu
finančných prostriedkov.
Komentár k rozpočtovému opatreniu : Rozpočet v podprograme sa navyšuje o 250,00 €.
Dôvodom je zabezpečenie propagácie mesta v súvislosti so vzdelávacím podujatím s názvom Start
Ups po Krtíšsky.
01.1.1 637 003 Propagácia, reklama, inzer. 3 360,00 €

PODPROGRAM 2.3.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
EUR

+ 250,00 €

3 610,00 €

Spolupráca s partnerskými mestami
Prezentovať mesto za hranicami Slovenska
Asistent primátora
Schválený
rozpočet
1 800,00

Upravený
rozpočet
3 645,00

Komentár : V podprograme sú alokované finančné prostriedky súvisiace so vzájomnými
návštevami s partnerským mestom Písek.
Komentár k rozpočtovému opatreniu : V podprograme sa navyšuje rozpočet o 1 845,00 €.
Úprava sa vykonala na nižšie uvedených položkách – na položke Reprezentačné sa navyšuje
rozpočet z dôvodu družobnej návštevy z mesta Písek – spoločný obed, výdavky súvisiace so
spoločným poznávacím zájazdom do mesta Budapešť.
01.1.1 633 016 Repre
800,00 €
01.1.1 637 002 Konkurzy a súťaže
0,00 €
01.1.1 637 007 Cestovné náhrady 1 000,00 €

+1 440,00 €
+750,00 €
-345,00 €

2 240,00 €
750,00 €
655,00 €
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Program 4 : Služby občanom
Zámer programu: Kvalitné a ústretové služby
Rozpočet programu:

Schválený
rozpočet
38 296,00

EUR
PODPROGRAM 4.1.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Komunikácia s občanmi
Informovať širokú verejnosť
Asistent primátora

Rozpočet podprogramu:

Schválený
rozpočet
1 600,00

EUR

Prvok 4.1.1.
Zámer prvku:
Zodpovednosť:

Upravený
rozpočet
37 711,00

Upravený
rozpočet
1 015,00

Občasník Mestského úradu
Komplexné informácie pre širokú verejnosť
Asistent primátora

Rozpočet prvku:
EUR

Schválený
rozpočet
1 600,00

Upravený
rozpočet
1 015,00

Komentár : V prvku sú alokované finančné prostriedky potrebné na tlač a distribúciu novín.
V roku 2016 sa plánuje v pokračovaní vydávania OBČASNÍKA Mesta Veľký Krtíš vydaním dvoch
čísiel.
Komentár k rozpočtovému opatreniu : V prvku sa znižuje rozpočet o sumu 585,00 €, ktoré
v roku 2016 nie je potrebné čerpať. Finančné prostriedky sa presúvajú do podprogramov, kde si
činnosť úradu vyžaduje vyššie plnenie.
01.1.1 637 004 Všeobecné služby

1 200,00 €

-585,00 €

615,00 €

Týmto rozpočtovým opatrením sa nemení výška príjmov a nemení sa výška výdavkov.
Vo Veľkom Krtíši, 05.09.2016

Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
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