Dôvodová správa
V príjmovej časti sa rozpočtovým opatrením č. 2 zmeny rozpočtu celkovo zvyšuje
rozpočet o 1 492,85 tis. EUR.
Dotačné bežné príjmy mesta sa celkovo zvyšujú o 140,92 tis. EUR a to na položke
312001 – dotácia z MF SR účelovo určená na financovanie bežných výdavkov z titulu
výpadku dane z príjmov fyzických osôb ( podielová daň ).
Dotačné kapitálové príjmy mesta sa celkovo zvyšujú o 1 351,93 tis. EUR a to na položke
322001 – účelovo určené finančné prostriedky na investičnú akciu „ Revitalizácia verejného
priestranstva Trebišov “ vo výške 919,05 tis. EUR, 33,00 tis. EUR predstavuje účelová
dotácia z Úradu vlády na rekonštrukciu podlahy v športovej hale a 399,88 tis. EUR dotácia
z Úradu vlády na rekonštrukciu chladenia na Zimnom štadióne.
V nadväznosti na príjmovú časť sa zvyšujú aj výdavky mesta spolu o 1 492,85 tis.
EUR, čím po 2. zmene rozpočtu je rozpočet mesta ako celok na rok 2010 vyrovnaný.
K zmene rozpočtu
nasledovne:

dochádza

v jednotlivých

oddieloch

funkčnej

klasifikácie

 01.1.1.6 – Výdavky verejnej správy – zníženie výdavkov správy mestského
úradu o 30,00 tis. EUR
 04.5.1 - „Rekonštrukcia chodníka“ – ul. Lúčna Trebišov - zvýšenie
kapitálových výdavkov o 8,96 tis. EUR.
„ Revitalizácia verejného priestranstva“ zvýšenie o 954,99 tis. EUR,
z toho 35,94 tis. EUR na bežné výdavky spojené so spísaním žiadosti
o nenávratný finančný príspevok, verejné obstarávanie a úspešnosť projektu a
919,05 tis. EUR predstavuje účelová investičná dotácia na uvedenú akciu.
 05.1.0 – Nakladanie s odpadmi – celkove zvýšenie o 5,95 tis. EUR na bežné
výdavky spojené so spísaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
investičnú akciu „ Zberný dvor Technické služby “.
 05.6.0 – Ochrana životného prostredia – zvýšenie bežných výdavkov o 83,07
tis. EUR na výdavky spojené so spísaním žiadosti o nenávratný finančný
príspevok, verejné obstarávanie a úspešnosť projektu na investičnú akciu
„ Trebišov – Milhostov - Kanalizácia“
 07.1.3 - Terapeutické pomôcky a vybavenie – kapitálový transfer pre NsP,
a.s. Trebišov na nákup elektroliečebného prístroja vo výške 7,00 tis. EUR.
 08.1.0 – Rekreačné a športové služby – zvýšenie dotačných kapitálových
výdavkov o 33,00 tis. EUR a bežných kapitálových výdavkov o 30,00 tis.

EUR na rekonštrukciu podlahy v športovej hale a 399,88 tis. EUR na
rekonštrukciu chladenia na Zimnom štadióne.
Z titulu uvedených zmien v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočet po 2. zmene je
vyrovnaný.

Mestský úrad v Trebišove
Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove

dňa 23. júna 2010
Názov materiálu: Návrh Rozpočtového opatrenia č. 2 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na
rok 2010

Materiál obsahuje: Návrh rozpočtového opatrenia....

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

schvaľuje
a) Rozpočtového opatrenia č. 2 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2010
Príjmová časť
Výdavková časť

19 464,06 tis. EUR
19 464,06 tis. EUR

ukladá
a) Prednostovi mestského úradu zrealizovať Rozpočtové opatrenie č. 2 zmeny rozpočtu
Mesta Trebišov na rok 2010

Z: prednosta MsÚ
T: 31.12.2010

Predkladá: Mgr. Rastislav Petrovič, prednosta Mestského úradu v Trebišove
Spracoval: Ing. František Feďák, vedúci odd. finančného
v Trebišove, 10.júna 2010

podpis predkladateľa

