Dôvodová správa k informácii o plnení príjmovej časti a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu
k 30.6.2020

Informácia o plnení príjmovej časti a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu k 30.06.2020
bol spracovaný z dôvodu pravidelnej priebežnej informovanosti Mestského zastupiteľstva
o stave napĺňania príjmovej časti rozpočtu a čerpania výdavkov z prostriedkov rozpočtu
mesta.
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2020 bol spracovaný v súlade so zákonom
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a bol schválený uznesením MsZ. Č. 181/2019/7 zo dňa 26.11.2019
nasledovne:

Príjmová časť:

24.026.994,- Eur

Výdavková časť: 24.023.473,- Eur
Prebytok:

3.521,- Eur

Schválený rozpočet počas prvého polroka bol viackrát zmenený nasledovne:
Po zmena č.1/2020 zo dňa 06.02.2020 v kompetencii primátora sa rozpočet zmenil
nasledovne:

Príjmová časť:

24.026.994,- Eur

Výdavková časť: 24.023.473,- Eur
Prebytok:

3.521,- Eur

V rámci tejto zmeny v kompetencii primátora sa vo výdavkovej časti rozpočtu vytvoril
nový podprogram 3.2 Ostatné finančné operácie. V rámci tohto podprogramu sa vytvorili
zdroje na založenie spoločnosti ARENA DSZ a.s. Prostriedky boli presunuté v rámci rozpočtu
na ťarchu podprogramu 1.1.4 a zrušil sa podprogram 2.7.7.
V poradí druhá novelizácia rozpočtu bola prijatá taktiež v kompetencii primátora mesta
dňa 22.4.2020. Po tejto zmene sa rozpočet zmenil nasledovne:

Príjmová časť:

24.026.994,- Eur

Výdavková časť:

24.023.473,- Eur

Prebytok:

3.521,- Eur

V rámci tejto novelizácie sa pôvodne plánovaná akcia na rok 2019 – Vybudovanie
oplotenia Komunitného centra na Kračanskej ceste – sa zaradila do rozpočtu a registra
investícií na úkor plánovanej akcie na rok 2020 – Rekonštrukcia fontány pri MsKS.
V poradí tretia novelizácia rozpočtu bol schválený dňa 27.05.2020 uznesením MsZ
č. 247/2020/13. Po tejto zmene sa rozpočet zmenil nasledovne:

Príjmová časť:

24.500.540,- Eur

Výdavková časť:

24.500.540,- Eur

Prebytok:

-

Opatrením prijatou Vládou SR na zmiernenie dopadov nového koronavírusu – COVID
19 bol vyhlásený výnimočný stav, ktorý výrazne ovplyvnil hospodárenie samospráv. Preto
treťou novelou sme reagovali na vzniknutú situáciu, predovšetkým na výpadky príjmov
v príjmovej časti rozpočtu. Do rozpočtu sme zapájali príjmy z predaja majetku, časť prebytku
hospodárenia za rok 2019 a niektoré položky sa upravili na základe priebežného plnenia.
Okrem výpadkov príjmov spôsobených opatrením Vlády SR sa upravili aj výšky
decentralizačných dotácií.
Vo výdavkovej časti rozpočtu z dôvodu výpadku príjmov sa prijali výrazné škrty. Úplne
sa pozastavili všetky kapitálové výdavky, znížili sa mzdové výdavky pre zamestnancov
Mestského úradu a zriadených organizácií.
Vykonané zmeny rozpočtu ako aj priebežné čerpanie rozpočtu ukazuje, že Mestský
úrad aktívne reagoval na vývoj príjmovej časti rozpočtu ako aj sledoval čerpanie výdavkovej
časti rozpočtu.
Na záver treba poznamenať, že najnovšia prognóza z dielne Ministerstva financií o výške
podielových daní bola zverejnená až 30.júna 2020, ktorá revidovala trh práce nahor a očakáva
výrazne nižšie výpadky oproti predchádzajúcim prognózam.

