Rozpočtové opatrenie primátora mesta
IV. zmena rozpočtu v roku 2015
Vychádzajúc z § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, smernice č. 6/2008 zo dňa 25.10.2008, bod. 4.5.7. a uznesenia MsZ č.
234/2008 primátor mesta vykonal rozpočtové opatrenie, ktorým upravil:
v Programe 3. Interné služby, podprogram 3.4. Verejné obstarávanie položku 630 verejné
obstarávanie - 2.500,- €,
podprogram 3.5. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku, prvok 3.5.2. Správa
a údržba nehnuteľného majetku, 01.1.1. Výkonné a zákonodarne orgány, položka 630 rutinná
a štandardná údržba – 1 423,- €;
podprogram 3.6. Vzdelávanie zamestnancov, 01.1.1. Výkonné a zákonodarne orgány, položka
630 Školenia čiastku + 1.000,- €;
podprogram 3.9. Autodoprava, 01.1.1 Výkonné a zákonodarne orgány, položka 630 dopravné
+ 1.336,- € - zákonné a havarijné poistné;
podprogram 3.9. Autodoprava 04.1.1. Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť, položka
630 dopravné + 1.217,- €;
podprogram 3.9. Autodoprava, 03.2.0 Požiarna ochrana, položka 630 dopravné + 370,- €;
podprogram 3.10. Mestský informačný systém, 01.1.1 Výkonné a zákonodarne orgány,
položka 630 údržba kopírky + 700,- € a položka údržba výpočtovej techniky – 700,- €;
v Programe 4. Služby občanom, podprogram 4.4. Cintorínske služby, 08.4.0 Iné spoločenské
služby, položka 630 Spotreba EE v dome smútku – 300,- €,
podprogram 4. 4. Cintorínske služby, 08.4.0 Iné spoločenské služby, položka 717 Urnová
stena + 300,- €,
v Programe 7. Komunikácie a verejné priestranstvá, podprogram 7.1. Správa a údržba
pozemných komunikácií, 04.5.1. Cestná doprava, položka 630 údržba MK – 1 750,- €;
podprogram 7.2. Správa a údržba verejných priestranstiev, 05.2.0. Nakladanie s odpadovými
vodami, položka 630 údržba a čistenie kanalizačných vpustí – 1 300,- €;
podprogram 7.2. Správa a údržba verejných priestranstiev, 05.2.0. Nakladanie s odpadovými
vodami, položka 630 Povrchová voda + 1 300,- €;
podprogram 7.7. Adamovské jazerá, 05.1.0. Nakladanie s odpadmi, položka 630 poistné +
1 750,- €;
v Programe 8. Vzdelávanie, podprogram 8.2. Základné vzdelanie, položka aktivační v ZŠsMŠ
(refundácia v roku 2016) + 2 000,- €
podprogram 8.3. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie, prvok 8.3.1. Základná umelecká
škola, 09.5.0. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie, položka 640 bežné výdavky ZUŠ – mzdy
– 5000,- € presun do prevádzky + 5000,-€;
v Programe 10. Sociálne služby, podprogram 10.1. Dom pokojnej staroby, prvok 10.1.1.
Opatrovateľská činnosť, 10.2.0 Staroba, položka 640 opatrovateľská služby – 500,- €
a položka 640 príspevok na stravu dôchodcom – 1 500,- €;
v Programe 11. Administratíva,
01.1.1. Výkonné a zákonodarne orgány:
položka 640 – nemocenské dávky + 1 000,-€;
položka 630 – elektrická energia + 200,- €;
položka 630 – plyn – 2 000,- €;
položka 630 – voda + 600,- € (havária na vodovodnej prípojke k budove MsÚ);
položka 630 – stravovanie + 200,- €;
položka 630 – prídel do SF + 350,- €;
01.1.2. Finančné a rozpočtové záležitosti:
položka 630 – poplatky banky – 350,- €.

Celkové príjmy a výdavky mesta Gbely po IV. zmene rozpočtu sa nezmenili a rozpočet mesta
je po IV. zmene rozpočtu vyrovnaný vo výške 4 262 303,48 €. Rozpočtovým opatrením
primátora mesta sa presunuli v rámci programov a medzi programami finančné čiastky, ktoré
nemali vplyv na zníženie resp. zvýšenie celkových príjmov a celkových výdavkov rozpočtu.

Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy spolu
Príjmy z finančných operácií

3 270 239,63 Bežné výdavky spolu
375 418,00 Kapitálové výdavky spolu
616 645,85 Výdavky finančných operácií

2 962 433,48
1 080 571,00
219 299,00

Celkom

4 262 303,48 Celkom

4 262 303,48

Rozdiel

0

V Gbeloch, dňa 15.10.2015
Spracovala: Ing. Gabriela Kováčová
Predkladá: Ing. Jozef Hazlinger

Stanovisko komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok
Členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok zobrali na vedomie IV.
zmenu rozpočtu mesta Gbely, ktorú vykonal primátor mesta a odporúčajú poslancom MsZ IV.
zmenu rozpočtu mesta na rok 2015 zobrať na vedomie
Návrh na uznesenie:
MsZ
berie na vedomie
IV. zmenu rozpočtu mesta na rok 2015, ktorú vykonal rozpočtovým opatrením primátor mesta
v zmysle uznesenia MsZ č. 234/2008 a § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004
O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia je komentár k IV. zmene rozpočtu.

