Dôvodová správa
V príjmovej časti sa rozpočtovým opatrením č. 4 zmeny rozpočtu celkovo zvyšuje
rozpočet o 387,30 tis. EUR.
Bežné príjmy sa zvyšujú celkovo o 287,30 tis. EUR a to na položke 290 – Iné nedaňové
príjmy za DPH na výstupe zvýšenie o 315,00 tis. EUR a vlastné príjmy škôl zníženie o 27,70
tis. EUR.
Dotačné kapitálové príjmy mesta sa celkovo zvyšujú o 100,00 tis. EUR a to na položke
322001 – účelovo určené finančné prostriedky na investičnú akciu „ Výstavba športového
areálu pri ZŠ Komenského v Trebišove“ – atletická dráha, dotácia poskytnutá z Úradu vlády
SR.
V nadväznosti na príjmovú časť sa zvyšujú aj výdavky mesta spolu o 387,30 tis. EUR,
čím po 4. 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 – zvýšenie kapitálových výdavkov
o 19,95 tis. EUR a to druhá splátka za nákup osobných motorových vozidiel
OCTAVIA, nákup softvéru od firmy CORA GEO a nákup kopírovacie stroja
MINOLTA.
 06.6.0 – Občianska vybavenosť – zvýšenie bežných výdavkov o 315,00 tis.
EUR - DPH na vstupe v nadväznosti na príjmovú časť rozpočtu.
 08.1.0 – Rekreačné a športové služby – zvýšenie vlastných kapitálových
výdavkov o 10,08 tis. EUR na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo ŠR
prostredníctvom Ministerstva školstva SR ako povinná spoluúčasť na akciu
„Rekonštrukcia chladiarenského zariadenia na Zimnom štadióne“.
 09. Školské zariadenia – k zníženiu výdavkov o 27,70 tis. EUR v nadväznosti
na zníženie vlastných príjmov škôl o uvedenú čiastku a k presunu medzi
bežnými a kapitálovými výdavkami o 2,71 tis. EUR na nákup elektrickej rúry
v školskej jedálni ZŠ Sever.
 09.1.2.1 – Základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – zvýšenie
výdavkov o 102,09 tis. EUR na akciu „Výstavba športového areálu pri ZŠ
Komenského v Trebišove“ (atletická dráha). Z toho dotačné kapitálové
výdavky zvýšenie o 100,00 tis. EUR a vlastné kapitálové výdavky zvýšenie
o 2,09 tis. EUR ako povinná spoluúčasť prijímateľa na základe Zmluvy
o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom Ministerstva školstva SR.

 09.1.2.1 – Základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – zníženie vlastných
kapitálových výdavkov o 32,12 tis. EUR na investičnú akciu ZŠ I. Krasku.
Z titulu uvedených zmien v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočet po 4. zmene je
vyrovnaný.

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

dňa 29. novembra 2010
Názov materiálu: Návrh Rozpočtového opatrenia č. 4 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na
rok 2010

Materiál obsahuje: Návrh rozpočtového opatrenia....

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

schvaľuje
a) Rozpočtového opatrenia č. 4 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2010
Príjmová časť
Výdavková časť

20 458,59 tis. EUR
20 458,59 tis. EUR

ukladá
a) Prednostovi mestského úradu zrealizovať Rozpočtové opatrenie č. 4 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, 11. novembra 2010

podpis predkladateľa

