MES

Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

Rozpočtové opatrenie č. 12/2015
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 dňa 13.12.2016 schválilo úpravu rozpočtu na
rok 2016 nasledovne :
1) Povolené prekročenie príjmov v sume 313 873,00 € v zmysle § 14 ods. 2 písm. b)
zákona 583/2004 Z. z.
Jedná sa o úpravu rozpočtu v príjmovej oblasti. Navrhuje sa navýšiť beţné príjmy o sumu 313
873,00 € (vrátane príjmov škôl 22 579,00 €) takto :
- navýšenie dane z príjmov fyzických osôb o 37 100,00 € - je to suma, o ktorú sa úpravou
rozpočtu navyšujú výdavky na originálne kompetencie škôl
- na poloţke 312 001 sa zniţuje sa transfer na hmotnú núdzu o 10 000,00 €.
- na poloţke 312 012 sa navyšuje transfer na prenesené kompetencie škôl o sumu 264 194,00
€
- navyšujú sa vlastné príjmy v oblasti školstva o sumu 22 579,00 €
Rozpočtovým opatrením sa navyšujú bežné príjmy rozpočtu o 313 873,00 €.
2) Povolené prekročenie príjmových finančných operácií v sume 32 298,00 € v zmysle §
14 ods. 2 písm. d) zákona 583/2004 Z. z.
V rozpočte príjmových finančných operácií – navýšenie o sumu 32 298,00 €. Jedná sa
o nevyčerpané prostriedky minulých rokov ( dopravné ţiakov 1 776,00, predškoláci 5 914,00 €
a 24 608,00 € nevyčerpané finančné prostriedky na projekt ZŠ J. A. Komenského).
Rozpočtovým opatrením sa navyšujú príjmové finančné operácie rozpočtu o 32 298,00 €.

3) Povolené prekročenie výdavkov o sumu 346 171,00 € v zmysle § 14 ods. 2 písm. c)
zákona 583/2004 Z. z.
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Rozpočtovým opatrením č. 12 sa navyšujú beţné výdavky o sumu 329 152,00 € a kapitálové
výdavky o sumu 17 019,00 €. Došlo k zmenám v programoch č. 9 a 13 nasledovne :

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
3 291 545,00

Upravený
rozpočet
3 647 716,00

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
583 661,00

Upravený
rozpočet
619 164,00

Komentár k rozpočtovému opatreniu : navrhuje sa zvýšiť rozpočet beţných výdavkov o
35. 503,- € z dôvodu navýšenia vlastných príjmov MŠ o 12. 500,- €, z originálnych kompetencií sa
príjmy MŠ zvyšujú o sumu 17. 089,- € sa navýšili transfery na predškolákov a o
5. 914,- € sa navýšili transfery na predškolákov z roku 2015.
PODPROGRAM 9.2.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
Eur

Základné školstvo
Zabezpečiť kvalitné základné vzdelávanie
Riaditelia právnych subjektov
Schválený
rozpočet
1 843 990,00

Upravený
rozpočet
2 135 726,00

Komentár k rozpočtovému opatreniu : V rámci ZŠ sa navyšuje rozpočet beţných výdavkov o
274 717,00 € a kapitálových výdavkov o sumu 17 019,00 nasledovne:
- zvýšenie normatívnych fin. prostriedkov o 102. 161,- €
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navýšenie na vzdelávacie poukazy o sumu 28. 012,- €
navýšenie na ţiakov zo znevýhodneného prostredia o sumu 14. 388,- €
navýšenie na dopravné v r. 2016 o sumu 44. 766,- €
navýšenie o dopravné z roku 2015 o sumu 1. 776,- €
navýšenie na príspevok na učebnice na sumu 6. 472,- €
navýšenie na odchodné o sumu 7. 814,- €
navýšenie na lyţiarsky výcvik o sumu 18. 854,-€
navýšenie na školu v prírode o sumu 14. 599,- €
navýšenie na Projekt „ Prispôsobenie sa klímy – prevencia povodní a sucha o 24. 608,- €, (z
toho 17 019,00 € kapitálové)
navýšenie príjmu z podielových daní vo výške 26. 760,- €
zvýšenie vlastných príjmov ZŠ Komenského o 600,- €
zvýšenie vlastných príjmov ZŠ Škultétyho o 1. 277,- €
zníţenie vlastných príjmov ZŠ Poľná o 351,- €

Prvok 9.2.1.
Zámer prvku:
Zodpovednosť:
Rozpočet prvku:
Eur
Prvok 9.2.2.
Zámer prvku:
Zodpovednosť:
Rozpočet prvku:
Eur
Prvok 9.2.3.
Zámer prvku:
Zodpovednosť:
Rozpočet prvku:
Eur

Základná škola ul. Komenského 4 Veľký Krtíš
Zabezpečiť tvorivo humanistické základné vzdelávanie - Model
tvorivosti
Riaditeľ právneho subjektu
Schválený
rozpočet
706 752,00

Upravený
rozpočet
780 714,00

Základná škola Nám. A.H.Škultétyho, Veľký Krtíš
Zabezpečiť vyučovanie cudzích jazykov s vyuţitím výpočtovej
techniky.Zapojiť ţiakov do environmentálnych aktivít.
Riaditeľ právneho subjektu
Schválený
rozpočet
829 955,00

Upravený
rozpočet
1 018 979,00

Základná škola ul. Poľná 1 Veľký Krtíš
Zabezpečiť vyučovací proces vhodnou výpočtovou technikou
Zapojiť ţiakov do kampaní v rámci UNICEF
Zapojiť ţiakov do akcií v rámci „Zelená škola“
Riaditeľ právneho subjektu
Schválený
rozpočet
307 283,00

Upravený
rozpočet
336 033,00
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PODPROGRAM 9.3.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
Eur

Školské jedálne
Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre ţiakov ZŠ, MŠ
a dospelých
Riaditelia právnych subjektov
Schválený
rozpočet
181 727,00

Upravený
rozpočet
187 706,00

Komentár k rozpočtovému opatreniu : navýšenie výdavkov na ŠJ sa navrhuje z dôvodu
navýšenia podielových daní na ŠJ Komenského o 6. 635,-€. Zníţili sa príjmy v ŠJ Komenského
o 500,- €. V ŠJ Škultétyho sa vlastné príjmy navýšili o 1. 844,- € a v ŠJ Poľná sa zníţili príjmy o
2. 000,- €.
Prvok 9.3.1.
Zámer prvku:
Zodpovednosť:
Rozpočet prvku:
Eur
Prvok 9.3.2.
Zámer prvku:
Zodpovednosť:
Rozpočet prvku:
Eur
Prvok 9.3.3.
Zámer prvku:
Zodpovednosť:
Rozpočet prvku:
Eur

Školská jedáleň pri Základnej škole Komenského
Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre ţiakov ZŠ
a dospelých stravníkov
Riaditeľ právneho subjektu
Schválený
rozpočet
62 443,00

Upravený
rozpočet
68 578,00

Školská jedáleň pri Základnej škole Nám. A.H. Škultétyho
Zvýšiť počet ţiakov zapojených do zdravého stravovania
a pitného reţimu
Riaditeľ právneho subjektu
Schválený
rozpočet
77 638,00

Upravený
rozpočet
79 482,00

Školská jedáleň pri Základnej škole Poľná
Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre ţiakov a dospelých
stravníkov
Riaditeľ právneho subjektu
Schválený
rozpočet
41 646,00

Upravený
rozpočet
39 646,00
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PODPROGRAM 9.4.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
Eur

Školské kluby detí
Rozvoj osobnosti dieťaťa aj mimo vyučovania
Riaditelia právnych subjektov
Schválený
rozpočet
139 990,00

Upravený
rozpočet
152 904,00

Komentár k rozpočtovému opatreniu : Rozpočet na ŠKD sa navýšil o sumu 12.914,- €
v dôsledku navýšenia podielových daní v ŠKD Komenského o sumu 3. 705,- €. Vlastné príjmy
v ŠKD Komenského sa zvýšili o 1. 500,- €, Navýšili sa príjmy v ŠKD Škultétyho o 7. 709,-€.
Prvok 9.4.1.
Zámer prvku:
Zodpovednosť:
Rozpočet prvku:
Eur
Prvok 9.4.2.
Zámer prvku:
Zodpovednosť:
Rozpočet prvku:
Eur
Prvok 9.4.3.
Zámer prvku:
Zodpovednosť:
Rozpočet prvku:
Eur

Školský klub detí pri ZŠ Komenského
Rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho mravných a soc. postojov, jeho
zručností, vedomostí a schopností
Riaditeľ právneho subjektu
Schválený
rozpočet
50 838,00

Upravený
rozpočet
56 043,00

Školský klub detí pri ZŠ Nám. A.H.Škultétyho
Buďme kamaráti, správajme sa k sebe a iným slušne ...
Riaditeľ právneho subjektu
Schválený
rozpočet
68 900,00

Upravený
rozpočet
76 609,00

Školský klub detí pri ZŠ Poľná 1
1. Zvýšiť počet ţiakov, ktorí sa bez problémov orientujú vo
svojom meste
2. Zapojiť ţiakov do činnosti „čítanie s porozumením“
Riaditeľ právneho subjektu
Schválený
rozpočet
20 252,00

Upravený
rozpočet
20 252,00
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PODPROGRAM 9.5.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
Eur
Prvok 9.5.1.
Zámer prvku:
Zodpovednosť:
Rozpočet prvku:
Eur

Záujmové vzdelávanie
Podpora mimoškolskej záujmovej činnosti a voľnočasových
aktivít detí, mládeţe a iných záujemcov
Odbor sociálny, školstva a kultúry
Schválený
rozpočet
345 866,00

Upravený
rozpočet
355 905,00

Základná umelecká škola Veľký Krtíš
Vyuţívanie PC vo vyučovacom procese v umeleckom predmete
Riaditeľ právneho subjektu
Schválený
rozpočet
240 752,00

Upravený
rozpočet
244 838,00

Komentár k rozpočtovému opatreniu : v rámci úpravy rozpočtu sa navrhuje zvýšenie beţných
výdavkov vo výške 4 086,00 €. Zohľadnilo sa navýšenie fin. prostriedkov za vzdelávacie poukazy
o 4 086,00 €.
Prvok 9.5.2.
Zámer prvku:
Zodpovednosť:
Rozpočet prvku:
Eur

Centrum voľného času, ul. Poľná 1, Veľký Krtíš
Výchovno-vzdelávacia činnosť v rámci pravidelnej, príleţitostnej
a letnej činnosti, realizovanie projektov
Odbor sociálny, školstva a kultúry
Schválený
rozpočet
80 453,00

Upravený
rozpočet
86 406,00

Komentár k rozpočtovému opatreniu : zvýšenie výdavkov vo výške 5 953,00 € z dôvodu
pridelenia transferu na súťaţe vo výške 3 200,00 € a transferu na vzdelávacie poukazy vo výške
2 753,00 €.
Prvok 9.5.3.
Zámer prvku:
Zodpovednosť:
Rozpočet prvku:
Eur

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Špeciálne pedagogické poradenstvo
Riaditeľ súkromného centra
Schválený
rozpočet
24 661,00

Upravený
rozpočet
24 661,00
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Program 13. : Sociálne služby
Zámer programu: Mesto, v ktorom neexistuje sociálne vylúčenie, mesto pre
všetkých, verejnoprospešné služby
Rozpočet programu:

Schválený
rozpočet
178 454,00

EUR
PODPROGRAM 13.5.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Upravený
rozpočet
168 454,00

Transfery na hmotnú núdzu žiakov a pod životným minimom
žiakov
Štátnymi finančnými prostriedkami podporiť rodiny v HN a pod
ŢM.
Odbor ekonomiky

Rozpočet podprogramu:
EUR

Schválený
rozpočet
60 000,00

Upravený
rozpočet
50 000,00

Komentár k rozpočtovému opatreniu : V podprograme sa zniţujú výdavky o 10 000,00 €
z dôvodu zníţenia transferu na hmotnú núdzu ţiakov. Tento výdavok závisí od počtu ţiakov,
ktorým tento transfer prislúcha.
Celkovo sa Rozpočtovým opatrením č. 12 navyšujú príjmy aj výdavky o 346 171,00 €.

Vo Veľkom Krtíši, 13.12.2016

Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
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