
Dôvodová správa k vykonaným zmenám rozpočtu Mesta Dunajská Streda 

2018  č. 1/2018 

     Rozpočet mesta Dunajská Streda na rok 2018 bol schválený dňa 28.11.2017 uznesením 

Mestského zastupiteľstva č. 500/2017/23. V poradí prvú novelizáciu rozpočtu  navrhujeme 

predovšetkým z toho dôvodu  

Príjmová časť: 

- Na základe zverejnenej prognózy Ministerstva financií sa upresnia príjmy 

z podielových daní. 

- Do príjmovej časti rozpočtu sa zaradia príjmy z predaja pozemkov pre Bokada s.r.o. za 

odkúpený pozemok pri Hotely Bonbón. 

- Z dôvodu neskolaudovania prepojovacej komunikácie Galantská – Hlavná /Východný 

obchvat mesta/ do konca roka 2017 sa do príjmovej časti rozpočtu zaradí príspevok 

firmy Cargo na vybudovanie tejto komunikácie, ktorý v zmysle zmluvy uhradí mestu 

až po kolaudácii cesty. 

- Upresnia sa dotácie na materské školy a denný stacionár na základe našej žiadosti. 

- Navyšujú sa príjmy z dotácie na školstvo . /schválená dotácia pre ZŠ Jilemnického/ 

- Upresní sa výška investičného úveru o nevyčerpanú časť úveru z roku 2017. 

- Upresnia sa vlastné príjmy CSS a Strediska služieb škole a základných škôl. 

Výdavková časť : 

- V zmysle novoprijatej VZN zo dňa 20.1.2018 sa upresnia dotácie na originálne 

kompetencie škôl, školských zariadení a CVČ ďalej sa upresnia výdavky z vlastných 

príjmov.  Navyšuje sa dotácia za prenesené kompetencie pre ZŠ Jilemnického v zmysle 

schválenej mimoriadnej dotácie. 

- Navyšuje sa dotácia pre spoločnosť Municipal Real Estate s.r.o. na základe dohody 

o financovaní údržbárskych prác. Ďalej sa zaradia kapitálové výdavky na vybudovanie 

ochranného zábradlia okolo športovísk pri MOL Aréne a na kompletnú rekonštrukciu 

centrálneho detského ihriska v areály voľného času. 

- Do rozpočtu sa zaradí dotácia na bežné výdavky pre GASTRO DS s.r.o. , ktorá už bola 

schválená v roku 2017 a do konca roka nebola prevedená na účet firmy.  

- V rámci podprogramu 7.1. Mestská polícia sa robia presuny v rámci prvkov a zaradia 

sa kapitálové výdavky na nákup počítačovej zostavy. 

- Navyšujú sa kapitálové výdavky na miestne komunikácie. Do registra sa zaradia akcie 

plánované na rok 2018 ktoré neboli realizované do konca roka 2017. 

- Navyšujú sa výdavky na opravu detských ihrísk. 

- Na základe dohody o financovaní údržbárskych prác sa znižujú výdavky v podprograme 

8.7.1 Oprava a údržba.                              

                                           

Vypracoval : Ing. Zoltán Pápay, vedúci finančného odboru 

                   a  Ing. Judita Janyová, vedúca oddelenia účtovníctva 

Preveril : Ing. Zoltán Fekete , hlavný kontrolór 


