Komentár
k zmene rozpočtu č. 7 na rok 2017
Navrhujeme upraviť položky rozpočtu mesta na rok 2017 nasledovne:
V príjmovej časti rozpočtu na položke 312 Transfery upraviť – ponížiť alebo navýšiť dotácie zo ŠR
o sumu 11 277 €, konkrétne pre deti predškolského veku, vzdelávacie poukazy, voľby do VÚC
a opatrovateľskú službu.
V súvislosti s uvedeným navýšením transferov sa upraví aj výdajová časť rozpočtu mesta.
Po uvedených úpravách budú bežné príjmy rozpočtované vo výške 2 253 181 €.
V príjmových finančných operáciách sa vráti suma 30 000,- € do rezervného fondu, nakoľko v roku
2017 nie je reálne čerpať tieto prostriedky na vybudovanie multifunkčného ihriska. Taktiež sa
presunie suma 3 576,-€ zo zakúpenia strojov a zariadení na zriadenie voľnočasového centra
v zdravotnom stredisku, na zakúpenie stroja na ekologickú likvidáciu plevela tak, ako to bolo
schválené na MsZ dňa 9.11.2017, uznesením č. 18/091117.
Po uvedených úpravách budú príjmové finančné operácie rozpočtované vo výške 1 287 173,- €.
Vo výdajovej časti rozpočtu bežných výdavkov navrhujeme zníženie finančných prostriedkov z
01.1.1/633002 Výpočtová technika v sume 3 000,- €, nakoľko v tomto roku nebude realizovaný
žiadny nákup tejto techniky, ďalej navýšiť pol. 637001 Školenia o sumu 100,- €, z dôvodu zvýšenej
účasti zamestnancov na školeniach. Na pol. 01.1.1/642006 Členské príspevky navyšujeme o sumu
3 668,- €, z dôvodu zapojenia sa mesta do elektronizácie verejnej správy – IS DCOM a potreby úhrady
členského príspevku za rok 2017. Ďalej budú výdavky navýšené na programe Vzdelávanie o vlastné
príjmy v rozpočtových organizáciách v celkovej sume 17 593,- €. Na 10.2.0 Opatrovateľská služba,
mzdy a odvody, ponížime o sumu 768 €, z dôvodu úspor na tejto položke, nakoľko je časť hradená
z dotácie zo ŠR. Uvedená suma bola použitá na vykrytie horeuvedených položiek.
Po uvedenej úprave budú bežné výdavky rozpočtované vo výške 2 165 926 €.
Úprava v kapitálových výdavkoch sa týka poníženia na 01.1.1/713004 Výdavky verejnej správy –
nákup strojov a zariadení do voľnočasového centra v zdravotnom stredisku, v sume 3 576 a zároveň
navýšenie na nákup stroja v tejto sume na ekologickú likvidáciu plevela. Úprava na 06.2.0/717001
Rozvoj obce – vybudovanie multifunkčného ihriska, nakoľko sa nebude realizovať uvedená investičná
akcia, tieto finančné prostriedky v sume 30 000,- € sa vrátia späť do rezervného fondu.
Po uvedených úpravách budú kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 1 295 252 €.
Po uvedených úpravách bude príjmová časť ako aj výdavková časť rozpočtu vo výške 3 605 499 €.
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