NÁVRH
úpravy rozpočtu č. 1 na rok 2011

Navrhujeme upraviť rozpočet na rok 2011 nasledovne:
V príjmovej časti rozpočtu bežných príjmov navýšiť pol. 111003/1 Výnos dane z príjmov
poukázanej úz. samospráve na sumu 467 070 € a pol. 111003/2 Na originálne kompetencie
na sumu 338 500 € na jednotlivé školské zariadenia, nakoľko sa zvýšil objem finančných
prostriedkov podielových daní zo štátneho rozpočtu.
Na pol. 312 Transfery sa navýšia poskytnuté dotácie zo ŠR pre Základnú školu, aj pre iné
úseky. V súvislosti s uvedeným navýšením sa navýši aj výdajová časť rozpočtu mesta, podľa
čerpania jednotlivých dotácií.
V príjmových finančných operáciách sa navýši pol. 513002 Poskytnutý bankový úver
dlhodobý o sumu 36 668 €, čo je ešte výška limitu na dočerpanie úveru na projekty z EF.
Vo výdajovej časti rozpočtu bežných výdavkov navrhujeme upraviť pol.611000 Tarifný plat,
na sumu 167 029 €. Zvýšenie sa týka na výplatu preplatenia dovolenky pre odchádzajúceho
primátora a prednostu úradu vo výške 4 544 € a mzdu pre p.Krajčiho, pracovníka stavebného
oddelenia. Úmerne k týmto položkám sa navýšia aj odvody do zdravotnej a sociálnej
poisťovne. Ďalej sa upravuje pol. 642012 Odstupné, vo výške 16 050 €, čo je vyplatené 5
mesačné odstupné pre odchádzajúceho primátora a prednostu úradu. V súvislosti s úpravou
v príjmovej časti mesta na originálne kompetencie, boli upravené aj vo výdajovej časti
originálne kompetencie, teda školské zariadenia, rovnakou sumou.
V kapitálových výdavkoch navrhujeme upraviť pol.712001 Nákup budov. Jedná sa o kúpu
slobodárky zo SES Tlmače, v celkovej hodnote 200 000 €. Budova by mala slúžiť ako
zariadenie sociálnych služieb. Ďalej upravujeme pol.713004 Nákup prev. strojov, prístrojov
a zariadení, kde bolo koncom roku zakúpené do Relaxu teplovzdušné zariadenie v sume
4 336 € a bolo rozhodnuté MsZ, že to bude riešené úpravou v rozpočte v roku 2011. Taktiež
sa upravuje pol.716000 Prípravná a projektová dokumentácia o sumu 36 668 €, čo je vo
výške čerpania úveru na projekty z EF, tak ako je to aj v príjmovej časti rozpočtu.
Po uvedených úpravách v príjmovej a výdajovej časti rozpočtu bude rozpočet mesta vo výške
1 706 771 €.

