MES

Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
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
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši na zasadnutí dňa 22.02.2017 schválilo úpravu rozpočtu na
rok 2017 nasledovne :
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 7 : Komunikácie
Zámer programu: Kvalitné podmienky pre pohyb a dopravu
Rozpočet programu:
EUR
PODPROGRAM 7.2.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
EUR

Schválený
rozpočet
556 000,00

Upravený
rozpočet
616 000,00

Cestná doprava a zimná údržba
Bezpečné a udržiavané komunikácie
Odbor investičný a ŽP
Schválený
rozpočet
70 000,00

Upravený
rozpočet
130 000,00

Komentár : V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so zimnou údržbou miestnych
komunikácií, chodníkov, parkovísk tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť cestnej premávky
a chodcov. V podprograme sú rozpočtované aj bežné výdavky na odstránenie vzniknutých
havarijných stavov MK, chodníkov a parkovísk.
Komentár k rozpočtovému opatreniu: V podprograme z celkovej sumy 70 000,00 € je
rozpočtované 50 000,00 € na zimnú údržbu a zvyšné výdavky sú počítané na prípadné menšie
opravy chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií. Počasie doterajšej zimnej sezóny 2017 si
vyžadovalo časté zásahy mechanizmov a finančné prostriedky nepostačujú ani na úhradu
doterajších faktúr vyfaktúrovaných za obdobie január, február. Z tohto dôvodu navyšujeme
výdavky na zimnú údržbu o 60 000,00 €.
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Program 14. : Administratíva
Zámer programu : Zabezpečiť spoľahlivý chod mestského úradu
Rozpočet programu:

Schválený
rozpočet
1 342 513,00

EUR
PODPROGRAM 14.1.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Upravený
rozpočet
1 282 513,00

Administratíva
Spoľahlivý chod mestského úradu.
Odbor ekonomiky a správy majetku mesta

Rozpočet podrogramu:
EUR
Mzdy, poistné a príspevky
do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery

Schválený
rozpočet
1 117 859,00

Upravený
rozpočet
1 057 859,00

822 262,00

822 262,00

292 097,00
3 500,00

232 097,00
3 500,00

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na komplexnú
administratívnu agendu Mestského úradu – výdavky na zabezpečenie jednotlivých aktivít
zahrnutých v programoch 1 – 13, t.j. mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby
(energie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie pracovníkov, sociálny fond a pod.).
Komentár k rozpočtovému opatreniu: V tovaroch a službách podprogramu boli pôvodne
schválené finančné prostriedky plánované na vykrytie avízovaného výdavku pre Stredoslovenskú
vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a.s. za odvádzanie povrchovej vody z verejných priestranstiev
a miestnych komunikácií do verejnej kanalizácie vo výške 70 000,00 €. Poplatok v roku 2017
nebude realizovaný, preto finančné prostriedky vo výške 60 000,00 € sa presúvajú do podprogramu
7.2.
Týmto rozpočtovým opatrením sa nemení výška príjmov a nemení sa výška výdavkov.
Vo Veľkom Krtíši, 15.02.2017

Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
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