
Dôvodová správa k vykonaným zmenám rozpočtu Mesta Dunajská Streda 

2018  č.4/2018 

 

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

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

predovšetkým z toho dôvodu  

 

Príjmová časť: 

- Navyšujú sa príjmy z podielových daní a  dane za užívanie verejného priestranstva na 

základe predbežného plnenia rozpočtu. 

- Zaraďujú sa príspevky od žiadateľov na zmenu územného plánu mesta. 

- Ďalej sa zaraďujú príjmy z predaja obytných bytov po úspešnom predaji obytného 

bloku Júliusa Lőrincza 2134. 

- Znižujú sa plánované iné príjmy na vybudovanie prepojovacej komunikácie Galantská 

– Hlavná ul.  

- Z dôvodu presunutia termínu realizácie na budúci rok  sa v príjmovej časti rozpočtu ako 

aj vo výdavkovej už nepočíta s príjmami aj výdavkami na rekonštrukciu budovy MŠ 

Komenského a s II. etapou prestavby obchodno-informačného centra v rámci projektu 

InkuLogistic - Zlepšenie cezhraničných logistických služieb. 

 

Výdavková časť : 

- Navyšuje sa podprogram 1.1.4 Služby MsÚ o náklady na prenájom stanu počas  

prestavby domu smútku v mestskom cintoríne. 

- Do programu 1. Správa mesta sa presunú kapitálové výdavky na nákup elektrického 

vozidla pre GASTRO DS s.r.o., nakoľko uchádzať sa o dotáciu môže iba Mesto Dunajská 

Streda. Navyšujú sa kapitálové výdavky na zmenu územného plánu. 

- Navyšujú sa kapitálové aj bežné výdavky pre Municipal s.r.o. a to z dôvodu nutnosti 

navýšenia rozpočtu rekonštrukcie kultúrneho domu v Mliečanoch /pôvodne sa 

nepočítalo so zariadením interiéru/ , nutnosti výstavby oplotenia pri cintoríne Malé 

Blahovo , zabezpečenie stálej služby pri zbernom dvore a na vybudovanie mestského 

parku na sídlisku Sever II. Zároveň sa zníži limit výdavkov na uloženie a odvoz odpadu. 

- Upraví sa výška dotácie na  kapitálových  ako aj bežných výdavkov pre GASTRO DS s.r.o. 

na základe výsledkov verejného obstarávania . 

- Z dôvodu nedostatku prostriedkov na zabezpečenia účasti na Maďarskom galopu sa 

navyšujú ostatné dotácie v kompetencii primátora mesta. /prenájom koňa/ 

- V programe 4.3 sa navyšujú služby na Mestského kultúrne slávnosti z dôvodu veľkého 

počtu akcií v spoluorganizovaní s Mestským úradom. 

- V podprograme 8.7 sa upresnia výdavky na rekonštrukciu domu smútku na základe 

výsledku verejného obstarávania. Zaradia sa nové investície ako vybudovanie pomníka 

I.-II. Svetovej vojny , zriadenie karanténnej stanice pre túlavých psov . Z dôvodu 



vysokých nákladov a neefektívnosti prestavby sa namiesto prestavby kinosály 

v budove MsKS sa na návrh finančnej komisie navrhuje realizácia klimatizácie veľkej 

divadelnej sály .          

    

Vypracoval : Ing. Zoltán Pápay, vedúci finančného odboru 

                   a  Ing. Judita Janyová, vedúca oddelenia účtovníctva 

Preveril: Ing. Zoltán Fekete , hlavný kontrolór 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


