Dôvodová správa k vykonaným zmenám rozpočtu Mesta Dunajská Streda
2021 č.3/2021

Rozpočet mesta Dunajská Streda na rok 2021 bol schválený dňa 08.12.2020 uznesením
Mestského zastupiteľstva č. 327/2020/17. V poradí tretia
novelizácia sa navrhuje
z nasledovných dôvodov.

Príjmová časť:
-

-

Navyšujú sa predpokladané príjmy z podielových daní na základe zverejnených nových
prognóz .
Znížia sa predpokladané príjmy z nájomného za parkovacie miesta z dôvodu
núdzového stavu a z toho vyplývajúceho nedostatočného výberu parkovného v prvom
štvrťroku .
Znížia sa predpokladané príjmy zo správnych poplatkov z dôvodu zatvorenia kancelárie
prvého kontaktu .
Upravujú sa príjmy spoločného stavebného úradu na základe nového rozpočtu
schváleného členskými obcami.
Do rozpočtu sa zaradia príjmy z predaja pozemkov a z príjmov z vratiek.
Upraví sa výška plánovanej refundácie nákladov na testovanie COVID – 19.
Do rozpočtu sa zaradí dotácia z fondov EÚ na výstavba tepelného čerpadla ZŠ
Vámberyho.
Navyšuje sa prevod prostriedkov z rezervného fondu na krytie plánovaných nových
výdavkov.

Výdavková časť:
-

-

Navyšujú sa kapitálové výdavky MsÚ a to z dôvodu zvýšených nákladov na
zaobstaranie nového PHSR a upraví sa limit výdavkov na testovanie COVID 19.
Upravia sa výdavky Spoločného stavebného úradu na základe nového rozpočtu
schváleného členskými obcami.
Do rozpočtu sa zaradia dotácie na kapitálové výdavky MsKS na výmenu a opravu
výťahu v budove MsKS, kapitálové výdavky na hydroizoláciu strechy jedálne pri ZŠ
Jilemnického ul. cestou Gastro DS s.r.o. a na rozšírenie kamerového systému v meste
/nová okružná križovatka pri cintoríne Malé Blahovo/.
V rámci projektu pomníka K. Szladitsa sa počíta s kompletnou revitalizáciou parku
okolo fontány pred MsKS.
Navyšujú sa plánované kapitálové výdavky MsP, z dôvodu zriadenia nového
elektrického nabíjacieho miesta pre služobné vozidlá
Navyšujú sa bežné výdavky na opravu a údržbu MŠ z dôvodu regulácie vykurovania.

-

Po oprave strechy pasáží na Nám. Vámbéryho sa pokračuje v obnove omietok
a verejného osvetlenia.
Do rozpočtu sa zaradí investícia podporovaná z fondov EÚ – Výstavba tepelného
čerpadla ZŠ Vámbéryho.
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