
Dôvodová správa k vykonaným zmenám rozpočtu č.6/2015 v kompetencii 

primátora mesta 

 

Rozpočet mesta Dunajská Streda na rok 2015 bol schválený dňa 10. februára 2015 

uznesením Mestského zastupiteľstva č. 43/2015/3. V poradí šiesta novelizácia v kompetencii 

primátora mesta je potrebná z nasledovných dôvodov: 

 

Vo výdavkovej časti rozpočtu sa upravujú: 

- V rámci podprogramu 1.1. Správa MsÚ sa upravujú limity výdavkov na základe 

priebežného čerpania rozpočtu.  

- V rámci podprogramu 1.2. Spoločný stavebný úrad sa navyšujú limity výdavkov na 

mzdy a odvody na úkor tovarov a služieb. 

- V rámci podprogramu 2.10 ZŠ Gyulu Szabóa a prvku 2.10.4 sa upravia limity výdavkov 

na kapitálové výdavky a bežné výdavky na základe skutočného čerpania účelovej 

dotácie. 

- V rámci podprogramu 2.13 Správa sociálnych zariadení sa urobia presuny medzi 

prvkami na základe skutočného čerpania rozpočtu. 

- V rámci podprogramu 5.3 Dom zväzov a dôchodcov sa na základe priebežného 

čerpania rozpočtu navyšujú limity výdavkov na mzdy na úkor služieb. 

- V rámci podprogramu 6.1 Odpadové hospodárstvo a prvku 6.1.3 sa upravia limity 

výdavkov na kapitálové výdavky a bežné výdavky na základe skutočného čerpania . 

- V rámci podprogramu 7.1 Mestská polícia sa upravujú limity výdavkov na základe 

priebežného čerpania rozpočtu. 

- V podprograme 8.1 Komunikácie , parkovacie miesta a verejné priestranstvá sa 

navyšujú výdavky na nájom za parkovacie miesta na ťarchu opravy výtlkov. 

- V rámci podprogramu 8.7 Ostatné opravárenské a údržbárske práce sa upravujú 

limity výdavkov na základe priebežného čerpania rozpočtu. Navyšujú sa limity 

výdavkov na GO fondy nájomných bytov na ťarchu opráv. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výdavková časť:                                                   schvál. rozp.        nový návrh 

Program 1. Správa mesta 

Podprogram 1.1 Správa MsÚ 

                       1.1.3 Materiál                                                       56.100                          76.100                                          

                       1.1.4 Správa MsÚ – služby                               436.679                        416.679 

 

Podprogram 1.2 Spoločný stavebný úrad 

                       1.2.1 Mzdy, platy, služobné príjmy                  96.176                           94.426 

                       1.2.2 Poistné                                                        33.662                           34.462 

                       1.2.3 Tovary                                                           6.100                              5.850 

                       1.2.5 Energia                                                          6.000                              5.200 

 

 

 

 

Program 2. Školstvo 

                             

 

Podprogram 2.10 ZŠ Gyulu Szabóa 

                       2.10.4 kapitálové výdavky                             934.254                        895.254 

                       2.10.4 bežné výdavky                                                 -                           39.000 

 

 

Program 5. Služby 

Podprogram 5.3 Dom zväzov a dôchodcov 

                       5.3.1 Mzdy, platy, služobné príjmy                 2.650                           2.670 

                       5.3.4 Služby                                                         3.680                           3.660 



 

 

Program 6. Životné prostredie 

Podprogram 6.1 Odpadové hospodárstvo 

                       6.1.3 Kapitálové výdavky                                65.000                         63.872 

                       6.1.3 Bežné výdavky                                                  -                            1.128 

 

 

Program 7. Bezpečnosť 

Podprogram 7.1 Mestská polícia 

                       7.1.4 Služby                                                       28.000                        29.000 

                       7.1.5 Kapitálové výdavky                                65.000                        63.872 

 

 

Program 8. Správa verejných priestranstiev 

Podprogram 8.1 Komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá 

                       8.1.1 Oprava výtlkov                                       80.000                        78.000 

                       8.1.4 Nájom za parkovacie miesta                  7.000                          9.000 

 

Podprogram 8.7 Ostatné opravárske a údržbárske práce 

                       8.7.1 Oprava a údržba                                     80.000                      72.600 

                       8.7.3 GO fond nájomné byty                          43.700                      51.100 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Zoltán Pápay, vedúci finančného odboru 

 

Schválil dňa 18.12.2015  JUDr. Zoltán Hájos primátor mesta 

 



                        

 

 

 

 

 


