
        Dôvodová správa 

 

Podľa zverejnenej prognózy na stránke MF SR zo dňa 30.06.2010 sa podiel obcí na 

výnose DPFO pre rok 2010 znižuje, čo pre mesto Trebišov  znamená zníženie  o čiastku  

980,79 tis. EUR.  

           Z uvedeného dôvodu je preto mesto Trebišov nútené opatrením č. 3 zmeny rozpočtu 

pristúpiť k  zmene rozpočtu  a to ako v príjmovej tak aj vo výdavkovej časti rozpočtu. 

 

V príjmovej časti sa  rozpočtovým opatrením č. 3 zmeny rozpočtu celkovo zvyšuje 

rozpočet o 607,23 tis. EUR. 

Bežné príjmy  sa celkovo znižujú o 1042,39 EUR a to konkrétne:  

 na položke 111003 – daň z príjmov z FO zo závislej  činnosti o 980,79 tis. 

EUR – na základe prognózy výnosu DPFO na rok 2010, 

 na položke 212003 -  prenájom budov, priestorov a objektov o 45,00 tis. EUR  

z dôvodu vypovedania nájomných zmlúv a poklesu záujmu o prenájom 

nebytových priestorov mesta, 

 na položke 221004 – poplatky za hracie automaty o 16,60 tis. EUR z dôvodu 

zníženého počtu hracích automatov. 

Dotačné kapitálové príjmy mesta sa celkovo zvyšujú o 660,00 tis. EUR a to na položke 

322001 – účelovo určené finančné prostriedky  na investičnú akciu  ZŠ Komenského 2 – 

rekonštrukcia. 

Vo finančných operáciách dochádza k celkovému zvýšeniu o 267,62 tis. EUR a to 

konkrétne: 

 na položke 454001 – prevod prostriedkov z peňažných fondov  Fondu rezerv 

o 215,62 tis. EUR – zúčtovanie záverečného účtu a použitie zostatku 

rezervného fondu z roku 2009 na základe uznesenia číslo 80/2010 zo dňa 

23.06.2010, 

 na položke 454002 – z ostatných fondov obce – Fond rozvoja bývania o 52,00 

tis. EUR  na základe uznesenia číslo 80/2010 zo dňa 23.06.2010. 

Z dôvodu zníženia dani z príjmov  FO zo závislej činnosti, je mesto nútené prijať 

dlhodobý úver a to na  položke 513001 – úvery dlhodobé  vo výške 722,00 tis. EUR na 

pokrytie financovania investičných akcií v roku 2010. 

 

 V nadväznosti na príjmovú časť sa zvyšujú aj výdavky mesta spolu o 607,23 tis. EUR, 

čím po 3. zmene rozpočtu je rozpočet mesta ako celok  na rok 2010 vyrovnaný.  

 

K zmene rozpočtu dochádza vo funkčnej klasifikácii: 

 01.8.0 – Transfery pre príspevkové organizácie z dôvodu presunu finančných 

prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových vo výške 48.75 tis. EUR na 

prefinancovanie nákupu nadstavby na zimnú údržbu ciest 

 09.1.2.1  - Základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou a to zníženie výdavkov 

na spoluúčasť – investičná akcia Rekonštrukcia ZŠ I. Krasku vo výške 52,77 tis. 

EUR a zvýšenie výdavkov o 660 tis. EUR na investičnú akciu  ZŠ Komenského 2 

- rekonštrukcia. 

   Z titulu uvedených zmien v príjmovej ako aj výdavkovej časti  rozpočet po 3. zmene je 

vyrovnaný. 



                               Mestský úrad v Trebišove           

 

 

Určené:  na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove 

              dňa 25. augusta 2010 

 

 

Názov materiálu: Návrh Rozpočtového opatrenia č. 3 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na 

rok 2010 

 

 

                                                                Materiál obsahuje: Návrh rozpočtového opatrenia.... 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

             

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

 

schvaľuje    
 

a) Rozpočtového opatrenia č. 3 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2010  

 

Príjmová časť   20 071,29 tis. EUR 

Výdavková časť  20 071,29 tis. EUR 

       

ukladá   

 

a) Prednostovi mestského úradu zrealizovať Rozpočtové opatrenie č. 3 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, 09. augusta 2010 

 

 

                                                                                                      podpis predkladateľa 


