Komentár
k úprave rozpočtu č. 4 na rok 2011

Navrhujeme upraviť rozpočet na rok 2011 nasledovne:
V príjmovej časti rozpočtu bežných príjmov znížiť pol. 111003/1 Výnos dane z príjmov poukázanej
územnej samospráve na sumu 435 447 € a zvýšiť pol. 111003/2 Na originálne kompetencie na sumu
345 033 €, teda o 473 €, pre ŠKD pri Základnej škole, na opravu strechy. V súvislosti s uvedenou
úpravou sa navýši aj výdajová časť v rozpočte mesta u danej organizácie.
Na pol. 312 Transfery sa navýšia poskytnuté dotácie zo ŠR pre jednotlivé úseky. V súvislosti
s uvedeným navýšením sa upraví aj výdajová časť rozpočtu mesta, podľa čerpania jednotlivých
dotácií.
V kapitálových príjmoch sa pol. 341000 Prostriedky z rozpočtu EÚ na rekonštrukciu mestskej zóny –
dolná časť poníži na sumu 574 389 €. Je to skutočná výška už poskytnutej finančnej čiastky v roku
2011.
V súvislosti s touto poskytnutou výškou dotácie sa upravia aj kapitálové výdavky a to nasledovne:
Pol. 717001 Rekonštrukcia centrálnej časti mesta na sumu 295 581 € a pol. 717002 Rekonštrukcia
centrálnej časti mesta na sumu 314 112 €. Rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a uhradenými
výdavkami je suma 35 304 €, čo je 6 % DPH, hradená z rozpočtu mesta. Toto bolo potrebné vykryť
z časti aj financiami, ktoré boli rozpočtované na dofinancovanie rekonštrukcie Základnej školy v sume
15 570 € a z časti z financií určených na zefektívnenie separovaného zberu pre TS, kde po úprave na
tejto položke zostane suma 15 729 €.
V bežných výdavkoch sa ešte navýši položka 637002/2 Konkurzy a súťaže – Kanalizácia Tlmače
o sumu 12 000 €, z čoho bude uhradená suma 3 000 € za realizáciu verejného obstarávania –
adekvátna čiastková úhrada za poskytnuté služby /ver. obstarávanie bolo neplatné a zmluva bola
zrušená/ a suma 9 000 € za realizáciu nadlimitného verejného obstarávania s použitím elektronickej
aukcie.
V sumarizačnej tabuľke sa rozpočtujú aj vlastné príjmy rozpočtových organizácií v celkovej sume
18 457 €, z toho 15 037 € Základná škola, 472 € ŠKD pri Základnej škole, 417 € ŠJ – ZŠ, 2 € ZUŠ a 2 529
€ Materská škola, Námestie odborárov 9 a taktiež aj vo výdajovej časti jednotlivých rozpočtových
organizácií.
Po uvedených úpravách bude rozpočet mesta v príjmovej aj výdajovej časti vo výške 2 315 808 €.

