MES

Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
Veľký Krtíš

Rozpočtové opatrenie č. 6/2017
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 :
1. 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 6. : Odpadové hospodárstvo
Zámer programu: Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva
nezaťažujúci životné prostredie
Rozpočet programu:
EUR
PODPROGRAM 6.4.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
EUR

Schválený
rozpočet
386 745,00

Upravený
rozpočet
386 745,00

Čistenie dažďovej kanalizácie ( dažďových vpustí
a kanalizačného potrubia )
Bezpečnosť cestnej premávky
Odbor investičný a ŽP
2017
5 000,00

2018
5 410,00

Komentár : V podprograme sú započítané výdavky súvisiace s čistením dažďových vpustí
a uložením odpadu z vyčistených vpustí na skládku.
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Komentár k rozpočtovému opatreniu : V podprograme sa navyšuje rozpočet o sumu 410,00 €. Je
to suma, ktorá sa použila na službu kropenie ulíc mesta Veľký Krtíš v období extrémnych horúčav.
S touto sumou sa v schválenom rozpočte nepočítalo.
05.1.0 637 004 Všeobecné služby 5 000,00 €
PODPROGRAM 6.7.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:

+ 410,00 €

5 410,00 €

Prenájom 1100 l zberných nádob na komunálny odpad
a separovaný odpad
Zlepšenie kvality zberu odpadu a estetického vzhľadu mesta
Odbor investičný a ŽP

Rozpočet podprogramu:
EUR

2017
12 000,00

2018
11 590,00

Komentár : V podprograme sú započítané rozpočtové výdavky na prenájom 1100 l zberných
nádob na komunálny odpad a separovaný odpad pri bytových domoch v meste Veľký Krtíš.
Komentár k rozpočtovému opatreniu : V tomto podprograme sa do konca roka nevyčerpajú
všetky finančné prostriedky určené na pôvodný účel, preto sa rozpočet znižuje o sumu 410,00 €,
ktoré sú reálne potrebné v podprograme 6.4.
05.1.0 636 002 Prenájom prevádz. strojov... 12 000,00 €

-410,00 €

11 590,00 €

Program 10. : Šport
Zámer programu: Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta
Rozpočet programu:
EUR
PODPROGRAM 10.1.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
EUR

Schválený
rozpočet
364 911,00

Upravený
rozpočet
364 911,00

Rekreačno športové služby
Rozvoj športu na území mesta
Odbor sociálny, školstva a kultúry
Schválený
rozpočet
33 500,00

Upravený
rozpočet
33 500,00

Komentár : Finančné prostriedky sú rozpočtované na zabezpečenie organizovania rôznych
športových podujatí. Finančné príspevky na činnosť pre jednotlivé športové jednoty a kluby
v našom meste. Príspevky sú navrhované komisiou pre školstvo, kultúru, mládež a šport na
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základe predložených žiadostí a plánov činnosti. Schvaľované sú mestským zastupiteľstvom
v zmysle VZN č. 12/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Veľký Krtíš.
Komentár k rozpočtovému opatreniu: V podprograme dochádza k presunu finančných
prostriedkov z položky 637 002 Konkurzy a súťaže na položku 642 001 Občianskym združeniam
z dôvodu poskytnutia dotácie z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 12/2012 § 5 ods. 4 občanovi nášho
mesta na jeho účasť ako reprezentanta SR na Majstrovstvách sveta v Mexico City 2017.
08.1.0 637 002 Konkurzy a súťaže
2 000,00 €
08.1.0 642 001 Občianske združenia...31 500,00 €
2.

- 500,00 €
+ 500,00 €

1 500,00 €
32 000,00 €

Povolené prekročenie príjmov o sumu 10 000,00 € v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) zákona
583/2004 Z. z.

Príjmy sa navyšujú na položke 111 003 Daň z príjmov fyzickej osoby. Na tejto položke sa počíta
s vyšším reálnym príjmom, ako bolo v schválenom rozpočte rozpočtované.
3.

Povolené prekročenie výdavkov o sumu 10 000,00 € v zmysle § 14 ods. 2 písm. c)
zákona 583/200 Z. z.

Rozpočtovým opatrením sa navyšujú kapitálové výdavky o sumu 10 000,00 € :

Program 11 : Prostredie pre život
Zámer programu: Mesto, ktoré dýcha relaxom
Rozpočet programu:
EUR
PODPROGRAM 11.5.
Zámer podprogramu:
Zodpovednosť:
Rozpočet podprogramu:
v Eur

Schválený
rozpočet
1 261 592,00

Upravený
rozpočet
1 271 592,00

Obnova budovy Mestského úradu Veľký Krtíš
Zníženie spotreby energie
Odbor investičný a ŽP
Schválený
rozpočet
821 240,00

Upravený
rozpočet
831 240,00

Komentár: V zmysle vyhlásenej výzvy v rámci špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby
energie pri prevádzke verejných budov Operačného programu Kvalita životného prostredia boli
mestu Veľký Krtíš schválené finančné prostriedky pre projekt „Obnova budovy Mestského úradu
Veľký Krtíš“. Po verejnom obstarávaní v podprograme je rozpočtovaných 816 650,00 €
kapitálových výdavkov, z toho 775 818 € sú finančné prostriedky do strany štátu a 40 832 € je
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spoluúčasť mesta. Bežné výdavky na projekt sú vo výške 4 590,00 €. Príjmy od štátu sú vo výške
4 360,50 e a spoluúčasť mesta je 229,50 €.
Komentár k rozpočtovému opatreniu: V roku 2017 prebehne realizácia projektu „Obnova
budovy Mestského úradu Veľký Krtíš“. Výdavok 10 000,00 € súvisí s výmenou garážových vrát
v zadnej časti budovy. V projekte ja navrhnutý nový náter týchto dverí. Vráta v zadnej časti budovy
sú zastaralé, ich funkčnosť už nezodpovedá bežným bezpečnostným podmienkam, preto pri obnove
budovy sa zrealizuje aj ich výmena.
04.4.3 717 002 Rekonštrukcie a modernizácie 40 832,00 €

+10 000,00 €

50 832,00 €

Týmto rozpočtovým opatrením sa navyšujú príjmy celkom o 10 000,00 € a tiež v rovnakej sume
výdavky o 10 000,00 €.
Vo Veľkom Krtíši, 04.09.2017

Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta
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