MES

Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

Rozpočtové opatrenie č. 3/2017
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
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 2017 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
45 200,00

Upravený
rozpočet
46 200,00

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

Upravený
rozpočet
8 000,00

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou primátora reprezentačný fond pre primátora. Ostatné beţné 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 sluţby.
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Komentár k rozpočtovému opatreniu : Do tohto podprogramu sa presúvajú výdavky v celkovej
sume 1 000,00 € : 200,00 € z podprogramu 2.1 z poloţky reprezentačné a 800,00 € z podprogramu
2.3 taktieţ z poloţky reprezentačné.
01.1.1 633 016 Reprezentačné

7 000,00 €

+ 1 000,00 €

8 000,00 €

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
12 450,00

Upravený
rozpočet
19 596,00

Akcie a podujatia
Propagácia a prezentácia mesta
Asistent primátora
Schválený
rozpočet
4 200,00

Upravený
rozpočet
5 046,00

Komentár : V podprograme sú niţšie výdavky, ako boli v predchádzajúcich rokoch. Dôvodom je,
ţe akcie, ktoré doteraz organizovalo mesto, bude od roku 2016 organizovať MsKS. Výdavky, ktoré
v podprograme ostali, sa pouţijú len na zabezpečenie recepcií pri jednotlivých akciách
a podujatiach a tieţ ostali výdavky na odmeny na dohody, ktoré je potrebné vyplatiť za rôzne
činnosti pri realizácií akcií.
Komentár k rozpočtovému opatreniu :
Navýšenie výdavkov (+ 846 €) súvisí so
športovou akciou mesta Písek, kde sú pozvaní športovci z mesta Veľký Krtíš. Rozpočet sa navyšuje
na dvoch poloţkách, výdavky sa plánujú na úhradu autobusu na prepravu športovcov a na ich
poistenie.
01.1.1 633 016 Reprezentačné
200,00 €
01.1.1 637 002 Konkurzy a súťaţe 1 000,00 €
01.1.1 637 015 Poistenie
0,00 €

- 200,00 €
+ 846,00 €
+ 200,00 €

0,00 €
1 846,00 €
200,00 €
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PODPROGRAM 2.3.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
EUR

Spolupráca s partnerskými mestami
Prezentovať mesto za hranicami Slovenska
Asistent primátora
Schválený
rozpočet
1 500,00

Upravený
rozpočet
7 800,00

Komentár : V podprograme sú alokované finančné prostriedky súvisiace so vzájomnými
návštevami s partnerským mestom Písek.
Komentár k rozpočtovému opatreniu : Navýšenie výdavkov (+ 6 300 €) súvisí so vzájomnými
návštevami medzi druţobnými mestami Veľký Krtíš – Písek. Navýšené výdavky budú pouţité na
stravné a ubytovanie počas oboch návštev. Taktieţ sa výdavky navyšujú na poistné účastníkov
návštevy.
01.1.1 633 016 Reprezentačné
800,00 €
01.1.1 637 002 Konkurzy a súťaţe
0,00 €
01.1.1 637 015 Poistenie
0,00 €

- 800,00 €
+ 7 000,00 €
+ 100,00 €

0,00 €
7 000,00 €
100,00 €

Program 4 : Služby občanom
Zámer programu: Kvalitné a ústretové služby
Rozpočet programu:
EUR
PODPROGRAM 4.2.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
EUR

Schválený
rozpočet
40 779,00

Upravený
rozpočet
43 899,00

Spoločný stavebný úrad
Efektívne konanie v zmysle platných právnych predpisov
Spoločný úrad samosprávy v meste Veľký Krtíš
Schválený
rozpočet
39 179,00

Upravený
rozpočet
42 299,00

Komentár : V podprograme sú zahrnuté rozpočtové výdavky súvisiace s preneseným výkonom
štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, pozemných komunikácií
a ţivotného prostredia pre mesto Veľký Krtíš, aj pre obce SSU.
Komentár k rozpočtovému opatreniu : V danom podprograme došlo k zvýšeniu rozpočtovaných
finančných prostriedkov z dôvodu dlhodobého personálneho podhodnotenia sluţby a následnej
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úpravy osobného ohodnotenia dvoch zamestnancov Spoločného stavebného úradu. Zároveň obce
úradovne na základe úpravy zmluvy o spoločnom úrade budú prispievať zvýšeným financovaním.
01.1.1 612 001 Osobný príplatok
01.1.1 614 Odmeny
01.1.1 625 001 Na nemocenské poistenie
01.1.1 625 002 Na starobné poistenie
01.1.1 625 003 Na úrazové poistenie
01.1.1 625 004 Na invalidné poistenie
01.1.1 625 005 Na poistenie v nezamestnan.
01.1.1 625 007 Na poistenie do RF
01.1.1 627 Príspevok do doplnk...
01.1.1 637 014 Stravovanie
01.1.1 637 016 Prídel do soc. fondu

7 200,00 €
3 000,00 €
360,00 €
3 760,00 €
220,00 €
805,00 €
260,00 €
1 280,00 €
520,00 €
940,00 €
200,00 €

+ 1 060,00 €
+ 1 300,00 €
+ 35,00 €
+ 290,00 €
+ 16,00 €
+ 61,00 €
+ 25,00 €
+ 90,00 €
+ 42,00 €
+ 60,00 €
+ 141,00 €

8 260,00 €
4 300,00 €
395,00 €
4 050,00 €
236,00 €
866,00 €
285,00 €
1 370,00 €
562,00 €
1 000,00 €
341,00 €

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok
Zámer programu: Veľký Krtíš, bezpečné mesto pre serióznych občanov
Rozpočet programu:
EUR
PODPROGRAM 5.1.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
EUR

Schválený
rozpočet
241 514,00

Upravený
rozpočet
241 514,00

Verejný poriadok a bezpečnosť
Nepretrţitá ochrana verejného poriadku, ţivota, zdravia a majetku
občanov mesta s vyuţitím kamerového systému v meste
Mestská polícia
Schválený
rozpočet
232 000,00

Upravený
rozpočet
232 000,00

Komentár : Rozpočet Mestskej polície na rok 2017 je reálny vzhľadom k potrebám činnosti
Mestskej polície a to čo do zabezpečovania 24 hodinovej hliadkovej sluţby pri zabezpečovaní
mestských vecí verejného poriadku, BPCP, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, ako i pri
súčinnostných výkonoch sluţby vyplývajúcich Mestskej polícii zo zákona 564/1991 v znení
neskorších predpisov ako i iných povinností v zmysle zákonov NR SR.
Rozpočet Mestskej polície na rok 2017 predstavuje nárast o 10 000,00 €, ktoré sú reálne
odôvodnené nárastom tarifných platov predstavujúcich valorizáciu na rok 2017. Následne so
zvýšením tarifných platov súvisí aj zvýšenie prepočtu zaplatených nadčasových hodín, príplatkov
za nočnú prácu a prácu v sobotu a nedeľu. V rozpočte sa počíta aj s nákupom a prenájmom nového
kopírovacieho multifunkčného zariadenia pre Mestskú políciu, pričom je ekonomickejšie jeho
nákup ako neustále opravy uţ zastaraného 10 ročného zariadenia.
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Na roky 2018 a 2019 sú plánované kapitálové výdavky vo výške 2 000,00 € pre prípadné obnovenie
kamerového systému.
Komentár k rozpočtovému opatreniu : Rozpočet sa v podprograme nemení, presúvajú sa
rozpočtované finančné prostriedky v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie ( Metodické
usmernenie MF SR k č. MF/010175/2004 zo dňa 8. decembra 2004 ).
03.1.0 632 003 Poštové sluţby
1 400,00 €
03.1.0 632 005 Telekomunikačné sluţby
0,00 €

- 1 300,00 €
+ 1 300,00 €

100,00 €
1 300,00 €

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
616 000,00

Upravený
rozpočet
606 000,00

Cestná doprava a zimná údržba
Bezpečné a udrţiavané komunikácie
Odbor investičný a ŢP
Schválený
rozpočet
130 000,00

Upravený
rozpočet
120 000,00

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 : Rozpočet v podprograme sa zniţuje o 10 000,00 € v časti
Zimná údrţba. Na zimnú údrţbu sa ponechala rezerva pre prípad, ţe v mesiaci november 2017
vznikne potreba vyuţiť túto sluţbu. V podprograme sa tieţ ponechali finančné prostriedky vo výške
20 000,00 € na beţnú údrţbu komunikácií v meste.
04.5.1 635 006 Rutinná a štandard. údrţba... 130 000,00 €

-10 000,00 €

120 000,00 €
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Program 8. : Kultúra
Zámer programu: Kultúra v meste pre každého
Rozpočet programu:
EUR
PODPROGRAM 8.2.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
EUR

Schválený
rozpočet
216 240,00

Upravený
rozpočet
216 240,00

Náboženské a iné spoločenské služby
Významné momenty ţivota občanov mesta na vysokej
spoločenskej úrovni
Odbor sociálny, školstva a kultúry
Schválený
rozpočet
25 000,00

Upravený
rozpočet
25 000,00

Komentár : Finančné prostriedky sú plánované:
- oprava strechy v Dome smútku,
- zakúpenie a nainštalovanie 4 ks reproduktorov na Dom smútku,
- na rekonštrukciu stropu sobášnej siene a priľahlých priestorov,
- na výmenu podlahy a opravu pultu na matričnom úrade,
- na financovanie významných spoločenských udalostí: Uvítanie do ţivota, Stretnutie s jubilantmi
dôchodcami, Pasovanie prvákov, Rozlúčka s materskou školou a Rozlúčka so základnou školou,
- nákup vecných a kvetinových darov na občianske obrady,
- na vyplatenie odmien členom ZPOZu účinkujúcim pri výkone obradov,
- zakúpenie lístkovnice na evidenciu obyvateľstva.
Komentár k rozpočtovému opatreniu : Rozpočet v podprograme sa nemení, došlo k presunu
finančných prostriedkov z dôvodov reálnej potreby (školenie pracovníčok matriky).
08.4.0 637 001 Školenia, kurzy, semináre 300,00 €
08.4.0 637 026 Odmeny a príspevky
4 500,00 €

+112,00 €
- 112,00 €

412,00 €
4 388,00 €

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

Schválený
rozpočet
3 432 935,00

Upravený
rozpočet
3 422 873,00
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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
412 510,00

Upravený
rozpočet
402 448

Základná umelecká škola Veľký Krtíš
Dosiahnuť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu
v oblasti voľnočasových aktivít.
Riaditeľ právneho subjektu
Schválený
rozpočet
268 454,00

Upravený
rozpočet
258 392,00

Komentár: Cieľom je zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie a výchovu ţiakov so zreteľom
dosiahnutia širokospektrálneho vzdelávania v oblasti voľnočasových aktivít kvalifikovanými
a kvalitnými pedagógmi.
V rozpočte sú zahrnuté kapitálové výdavky vo výške 2 500,00 € na nákup klavíra z dôvodu
zvýšenia kvalifikovanosti ţiakov.
Komentár k rozpočtovému opatreniu: Rozpočet v podprograme sa zniţuje o 10 062,00 €.
V zmysle nariadenia vlády č. 370/2016 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v znení neskorších predpisov je rozpočet Základnej umeleckej školy niţší oproti
schválenému o 22 062,00 €. Z tohto dôvodu sa časť finančných prostriedkov presúva na poloţky,
kde vzniká reálna potreba čerpania.
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
114 562,00

Upravený
rozpočet
114 562,00

Komentár: CVČ je výchovno-vzdelávacie zariadenie zriadené Mestom Veľký Krtíš. Pre potreby
činnosti má 10 tried. Vybavenosť tried a kabinetov je na dobrej úrovni. Športové aktivity sa
zabezpečujú v budove CVČ a na plavárni. Okrem výchovno-vzdelávacej činnosti zabezpečuje aj
činnosť rekreačnú pre deti, rodičov a iných záujemcov do 30 rokov. CVČ sa zapája do
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vyhlasovaných grantov a spracúva projekty. Všetky projekty boli zamerané na vybavenie učební
a na nákup spotrebného materiálu na jednotlivé krúţky. V rozpočte CVČ sú alokované finančné
prostriedky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.
Pri CVČ sa započítavajú všetky deti od 5–15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce
podľa stavu k 1.1. kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. U CVČ sú
k rozpočtovým prostriedkam pripočítané vlastné príjmy vo výške 1 000,- €.
Komentár k rozpočtovému opatreniu : Rozpočet sa v podprograme nemení, presúvajú sa
rozpočtované finančné prostriedky v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie ( Metodické
usmernenie MF SR k č. MF/010175/2004 zo dňa 8. decembra 2004 ).
09.5.0 632 003 Poštové sluţby
600,00 €
09.5.0 632 004 Komunikačná infraštruktúra
0,00 €
09.5.0 632 005 Telekomunikačné sluţby
0,00 €

- 585,00 €
+ 204,00 €
+ 381,00 €

15,00 €
204,00 €
381,00 €

Program 13. : Sociálne služby
Zámer programu: Mesto, v ktorom neexistuje sociálne vylúčenie, mesto pre
všetkých, verejnoprospešné služby
Rozpočet programu:
EUR
PODPROGRAM 13.1.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
EUR

Schválený
rozpočet
181 181,00

Upravený
rozpočet
181 181,00

Kluby dôchodcov - staroba
Aktívni a angaţovaní seniori
Odbor sociálny, školstva a kultúry
Schválený
rozpočet
20 381,00

Upravený
rozpočet
20 381,00

Komentár : Rozpočet obsahuje náklady na nájomné, energie, preddavky za sluţby, vodné, stočné,
koncesionárske poplatky, čistiace a hygienické prostriedky. Na platy a odvody zamestnankyne
klubu dôchodcov. Organizovanie spoločenských podujatí, výročných členských schôdzí, MDŢ, Dňa
matiek, Literárne leto, Október mesiac úcty k starším, Mikulášskeho večierka, ovocie a darčeky pre
dôchodcov v DD a DSS vo Veľkom Krtíši, financovanie prepravy na divadelné predstavenie, na
rehabilitačné zájazdy. Finančné prostriedky sú rozpočtované na výmenu okien a dverí v klube
dôchodcov.
Komentár k rozpočtovému opatreniu : Rozpočet sa v podprograme nemení, presúvajú sa
rozpočtované finančné prostriedky v zmysle reálnej potreby.
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10.2.0
položka
611
61201
614
460
621
625001
625002
625003
625004
625005
625007
632001
632002
633001
633002
633003
633006
634004
637002
637004
635006
637016
637027
637036

názov položky

schválený

tarifný plat, osobný plat
príplatky
odmeny
poistné do ostatných ZP
poistné do všeob. poist.
nemocenské poistenie
starobné poistenie
úrazové poistenie
invalidné poistenie
poistenie v nezamestnanosti
poist. do rezerv.fondu
energie
vodné, stočné
interiérové vybavenie
výpočtová technika
telekomunikačná technika
všeobecný materiál
preprava
konkurzy a súťaţe
všeobecné sluţby
rutinná a štandardná údrţba
prídel do sociálneho fondu
odmeny zamestnancov mimoprac
reprezentačné výdavky
SPOLU

2 750
350
200
270
50
45
420
56
95
40
155
3 000
510
850
0
0
300
600
1 550
150
6600
40
550
1 800
20 381

úprava upravený
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-400
0
0
+400
0
0
0
0
0
0
0
0

2 750
350
200
270
50
45
420
56
95
40
155
3 000
510
450
159
75
700
600
1 550
150
6366
40
550
1 800
20 381

Program 14. : Administratíva
Zámer programu : Zabezpečiť spoľahlivý chod mestského úradu
Rozpočet programu:
EUR

Schválený
rozpočet
1 279 393,00

Upravený
rozpočet
1 288 189,00
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PODPROGRAM 14.1.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podrogramu:
EUR
Mzdy, poistné a príspevky
do poisťovní
Tovary a sluţby
Beţné transfery

Administratíva
Spoľahlivý chod mestského úradu.
Odbor ekonomiky a správy majetku mesta
Schválený
rozpočet
1 054 739,00

Upravený
rozpočet
1 063 535,00

822 262,00

819 343,00

228 977,00
3 500,00

240 692,00
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 sluţby
(energie, materiál, rutinná a štandardná údrţba, stravovanie pracovníkov, sociálny fond a pod.).
Komentár k rozpočtovému opatreniu: Rozpočet v podprograme sa zniţuje o 2 919,00 € v časti
mzdy, ktoré sa presúvajú do podprogramu 4.2, v kapitole tovary a sluţby sa navyšuje o 11 715,00 €.
Je to z dôvodu, ţe za rok 2016 sa uhradilo poistné za nehnuteľnosti aţ v januári 2017. V druhej
polovici roku 2016 sa viedli rokovania o výške poistného v rámci roka. Výsledok rokovaní bol
pozitívny, došlo k zníţeniu poistnej sumy za rok, no poistná suma sa uţ nestihla uhradiť v roku
2016.
V konečnom dôsledku sa výška výdavkov v podprograme navyšuje o sumu 8 796,00 €.
01.1.1 612 001 Osobný príplatok
01.1.1 614 Odmeny
01.1.1 625 001 Na nemocenské poistenie
01.1.1 625 002 Na starobné poistenie
01.1.1 625 003 Na úrazové poistenie
01.1.1 625 004 Na invalidné poistenie
01.1.1 625 005 Na poistenie v nezamestnan.
01.1.1 625 007 Na poistenie do RF
01.1.1 627 Príspevok do doplnk...
01.1.1 637 014 Stravovanie
01.1.1 637 016 Prídel do soc. fondu
01.1.1 632 003 Poštové sluţby
01.1.1 632 004 Komunikačná infraštruktúra
01.1.1 632 005 Telekomunikačné sluţby
01.1.1 637 015 Poistné

128 000,00 €
71 800,00 €
8 595,00 €
87 140,00 €
4 962,00 €
18 635,00 €
6 140,00 €
29 564,00 €
10 280,00 €
21 590,00 €
6 160,00 €
18 531,00 €
0,00 €
0,00 €
13 160,00 €

- 1 060,00 €
- 1 300,00 €
- 35,00 €
- 290,00 €
- 16,00 €
- 61,00 €
- 25,00 €
- 90,00 €
- 42,00 €
- 60,00 €
- 141,00 €
- 11 011,00 €
+ 690,00 €
+ 10 321,00 €
+ 11 916,00 €

126 940,00 €
70 500,00 €
8 560,00 €
86 850,00 €
4 946,00 €
18 574,00 €
6 115,00 €
29 474,00 €
10 238,00 €
21 530,00 €
6 019,00 €
7 520,00 €
690,00 €
10 321,00 €
25 076,00 €

b) Povolené prekročenie príjmov v sume 6 984,00 € v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) zákona
583/2004 Z. z.
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Rozpočtovým opatrením sa navyšujú beţné príjmy mesta o sumu 6 984,00 € a to na poloţke
111 003 Daň z príjmov fyzickej osoby. Celková suma príjmov na tejto poloţke za prvých 5
mesiacov roku 2017 ukazuje, ţe celkový príjem za rok 2017 bude vyšší, ako sa pôvodne
rozpočtovalo. Príjmy sa navyšujú z dôvodu, ţe vznikli poţiadavky navýšenia výdavkov na
poloţkách, na ktorých vznikla reálna potreba čerpania aţ v priebehu roka 2017.
c) Povolené prekročenie výdavkov v sume 6 984,00 € v zmysle § 14 ods. 2 písm. c) zákona
583/2004 Z. z.
Rozpočtovým opatrením sa navyšujú výdavky v rovnakej sume a to v nasledovných
podprogramoch :

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
19 596,00

Upravený
rozpočet
20 580,00

Akcie a podujatia
Propagácia a prezentácia mesta
Asistent primátora
Schválený
rozpočet
5 046,00

Upravený
rozpočet
6 030,00

Komentár : V podprograme sú niţšie výdavky, ako boli v predchádzajúcich rokoch. Dôvodom je,
ţe akcie, ktoré doteraz organizovalo mesto, bude od roku 2016 organizovať MsKS. Výdavky, ktoré
v podprograme ostali, sa pouţijú len na zabezpečenie recepcií pri jednotlivých akciách
a podujatiach a tieţ ostali výdavky na odmeny na dohody, ktoré je potrebné vyplatiť za rôzne
činnosti pri realizácií akcií.
Komentár k rozpočtovému opatreniu :
Navýšenie výdavkov (+ 984 €) súvisí so
športovou akciou mesta Písek, kde sú pozvaní športovci z mesta Veľký Krtíš. Rozpočet sa navyšuje
na dvoch poloţkách, výdavky sa plánujú na úhradu autobusu na prepravu športovcov a na ich
poistenie.
01.1.1 637 002 Konkurzy a súťaţe 1 846,00 €

+ 984,00 €

2 830,00
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Program 11 : Prostredie pre život
Zámer programu: Mesto, ktoré dýcha relaxom
Rozpočet programu:

Schválený
rozpočet
1 335 592,00

EUR
Podprogram 11.6.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

Upravený
rozpočet
1 341 592,00

Detské ihrisko
Realizácia nového detského ihriska
Odbor investičný a ŢP

Rozpočet podprogramu:
v Eur

Schválený
rozpočet
0,00

Upravený
rozpočet
6 000,00

Komentár k rozpočtovému opatreniu: Podprogram vznikol týmto rozpočtovým opatrením. Na
základe poţiadavky obyvateľov z ulice P. O. Hviezdoslava mesto uvaţovalo s preloţením zariadení
detského ihriska z biokúpaliska. Nakoľko si biokúpalisko tieto zariadenia ponecháva, navyšujú sa
finančné prostriedky na zakúpenie nových zariadení na detské ihrisko na ulici P. O. Hviezdoslava.
04.4.3 717 001 Realizácia nových stavieb 0,00 €

+ 6 000,00 €

6 000,00 €

Týmto rozpočtovým opatrením sa navyšujú príjmy mesta o 6 984,00 € a rovnako sa navyšujú
výdavky o 6 984,00 €.
Vo Veľkom Krtíši, 02.05.2017

Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
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