
        Dôvodová správa 

 

 V príjmovej časti sa rozpočtovým opatrením č. 1 zmeny rozpočtu celkovo zvyšuje 

rozpočet o 237,62 tis. EUR.  

 

V príjmových  finančných operáciách dochádza k navýšeniu rozpočtu o 237,62 tis. EUR 

a to na položke 513002 – Investičné úvery dlhodobé na prefinancovanie investičných akcií 

v roku 2011. 

 

 V nadväznosti na príjmovú časť sa zvyšujú aj výdavky mesta spolu o 237,62 tis. EUR, 

čím po 1. zmene rozpočtu je rozpočet mesta ako celku  na rok 2011 vyrovnaný.  

 

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k zmene v jednotlivých oddieloch funkčnej 

klasifikácie nasledovne: 

 01.1.1.6 – Výdavky verejnej správy – zvýšenie  bežných  výdavkov spolu  

o 78,70 tis. EUR a to na položke 610 a 620 – mzdy a odvody o 4,50 tis. EUR 

z dôvodu nástupu pracovníčky po materskej dovolenke na  organizačné 

oddelenie a na položke 637005 – Špeciálne služby (náhrady za odborné 

posudky a právnu pomoc pri riešení prebiehajúcich súdnych sporov) o 74,20 

tis. EUR. V kapitálových výdavkoch dochádza k navýšeniu na položke 

713006 – Nákup komunikačnej infraštruktúry o 8,20 tis. EUR a to konkrétne 

vybudovanie počítačovej siete mestského úradu. 

 03.1.0 – Policajné služby – Mestská polícia – dochádza k celkovému 

navýšeniu o 12,90 tis. EUR z dôvodu opravy počítačovej siete, úpravy 

interiéru kancelárskych priestorov a  vybudovania kamerového systému. 

 04.5.1 – Cestná doprava – zvýšenie kapitálových výdavkov spolu o 125,98 tis. 

EUR a to konkrétne na investičnej akcii „Revitalizácia verejného 

priestranstva“ o 8,09 tis. EUR z dôvodu zvýšenie sadzby DPH o 1%, preložky 

      plynu  na  tej  istej  investičnej  akcií  o sumu 38,49 tis.  EUR a rekonštrukcii 

      miestnych komunikácií o 79,40  tis. EUR. 

 06.2.0 – Rozvoj obcí –  zvýšenie kapitálových výdavkov o 2,00 tis. EUR 

z dôvodu dodatku k zmluve za spracovanie čistopisu územného plánu. 

 09.1.2.1 – Základné školstvo – zvýšenie kapitálových výdavkov na investičnej 

akcii „Základná škola I. Krasku – Dostavba I“ o 9,84 tis. EUR z dôvodu 

zvýšenia sadzby DPH o 1%.  

 

 

   Z titulu uvedených zmien v príjmovej ako aj výdavkovej časti  rozpočet po 1. zmene je 

vyrovnaný. 


