Dôvodová správa k vykonaným zmenám rozpočtu Mesta Dunajská Streda
2018 č.3/2018
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2018 bol schválený dňa 28.11.2017 uznesením
Mestského zastupiteľstva č. 500/2017/23. V poradí tretiu novelizáciu rozpočtu navrhujeme
predovšetkým z toho dôvodu
Príjmová časť:
-

Upresnia sa výšky účelových dotácií na prenesené kompetencie štátnej správy
v zmysle písomného oznámenia poskytovateľov dotácií.
Navyšujú sa vlastné príjmy Strediska služieb škole na základe oznámenie riaditeľa
Strediska
V príjmovej časti rozpočtu sa už nepočíta s dotáciou z fondov EÚ na Regeneráciu
Sídliska Sever II, kde Mesto Dunajská Streda nebolo úspešné.
Do rozpočtu sa zaradia príjmy z úspešných projektov v školstve, a to: príjmy na
vybudovanie multifunkčného ihriska pre ZŠ Gyulu Szabóa, na vybudovanie detského
ihriska pri ZŠ Jilemnického a na rekonštrukciu budovy MŠ Októbrová ul.

Výdavková časť :
-

-

-

V programe 2. Dotácie, granty sa navyšujú kapitálové výdavky pre Municipal s.r.o.
Podrobný rozpis účelovej dotácie obsahuje register investícií, ktorý tvorí prílohu
k materiálu.
Upravia sa výdavky na prenesené kompetencie pre Zariadenie pre seniorov. Navyšujú
sa bežné výdavky Strediska služieb škole z vlastných príjmov. Znižujú sa v zmysle
dohody s dodávateľom tohoročné výdavky na obnovu športových ihrísk základných
škôl. Celkové náklady na obnovu budú uhradené v troch splátkach do konca roka 2020.
V programe 6. Životné prostredie sa navyšujú kapitálové výdavky, v registri investícií
sa navyšujú výdavky na vybudovanie polopodzemných kontajnerov na Radničnom
námestí.
V programe 8. Správa budov a verejných priestranstiev sa znižujú kapitálové výdavky.
V registri investícií sa upravia limity výdavkov na plánované akcie na základe výsledkov
verejných obstarávaní. Z plánovaných akcií sa neuskutoční obnova Ádorskej , časti
Poľnej ulice , výstavba chodníku na Czibókovej ulici /mešká vyhotovenie projektovej
dokumentácie/ a regenerácia parku na sídlisku Sever II. /neschválený projekt/. Upravia
sa bežné výdavky na zimné odpratávanie snehu na základe skutočného čerpania
rozpočtu. Navyšujú sa kapitálové výdavky na obnovu MŠ a ZŠ na základe schválených
projektov.
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