KOMENTÁR

k čerpaniu príjmov a výdavkov mesta k 30.6.2010
V príjmovej časti rozpočtu sú bežné príjmy splnené na 45,75 %. Daňové príjmy sú splnené na 40,24
%, nedaňové príjmy na 36,21 % . Nízke plnenie oproti rozpočtu je na položke 133012 daň za užívanie
verejného priestranstva, je to z toho dôvodu, že tu boli rozpočtované príjmy z užívania priestranstva
pre kotolne Bytrealu s.r.o. v sume 15 933 €, avšak tieto sú účtované spolu s nájomným v položke
nájomné za kotolne. Čerpanie na položke 291004 iné nedaňové príjmy od FO je v sume 1 711 €, čo
sú manipulačné poplatky občanov spojené s predajom pozemkov pod garážami. Na pol. 292009
poplatky z odvodu, je suma 1 600 €, čo je nový poplatok zo zákona za hracie automaty od firmy Slovmatic lottery. Na pol. 292017 vratky, je suma 3 624 €, čo je za vrátené zaplatené nájomné za rok
2009 za futbalový štadión.
Kapitálové príjmy boli naplnené na položke príjem z predaja kapitálových aktív a to za dražbu
bytov v sume 4 452 €. Príjem z predaja pozemkov sa týkal predaja pozemkov pod garážami, v sume
5 070 €.

Vo výdajovej časti rozpočtu sú bežné výdavky splnené na 48,68 %. Čerpanie výdavkov je primerané
k 1. polroku. Vysoké čerpanie je na pol. 634004 prepravné, kde je zaúčtovaná preprava francúzskej
delegácie v sume 732 €, na pol. 637012, kde sú zaúčtované vymožené plnenia z exekúcií za bytové
a nebytové priestory a odvedené Bytrealu s.r.o. Tlmače v sume 6 425 €, 181 € poplatok účastníka za
register obnovenej evidencie pozemkov a poplatky banke a na pol. 637023 kolky, ktoré boli
zakúpené pre kataster nehnuteľností pri predaji pozemkov pod garážami.
Kapitálové výdavky majú vysoké čerpanie hlavne na pol. 717002 riešenie havarijného stavu v ZŠ,
kde obdržali na konci roku 2009 štátnu dotáciu v sume 55 566 €, ktorú vyčerpali v roku 2010.
Výdavkové finančné operácie sú čerpané primerane, na 51,11 % a to na splácanie úverov
a leasingu.
Celkové čerpanie výdavkov je obmedzené dôvodu výpadku podielových daní pre obce. Rezerva,
ktorú mesto malo v rozpočte, bola poskytnutá ako prechodná finančná výpomoc pre Technické
služby s.r.o. v sume 30 000 € a 3 300 € pre MsKS Tlmače.

