Dôvodová správa k vykonaným zmenám rozpočtu Mesta Dunajská Streda
2021 č.4/2021

Rozpočet mesta Dunajská Streda na rok 2021 bol schválený dňa 08.12.2020 uznesením
Mestského zastupiteľstva č. 327/2020/17. V poradí štvrtá
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 dani za užívanie verejného priestranstva na základe
odpustenia dane prevádzkovateľom letných terás.
Z dôvodu neuskutočnenia tohtoročného Žitnoostrovského jarmoku sa nepočíta
s príjmami ani s výdavkami jarmoku.
Upravujú sa predpokladané príjmy z dane z rozvoja smerom nahor na základe
priebežného plnenia príjmov.
Navyšujú sa predpokladané príjmy od záujemcov na zmenu územného plánu mesta na
základe uzatvorených zmlúv.
Do rozpočtu sa zaradia príjmy z predaja nehnuteľností na základe schválených
predajov Mestským zastupiteľstvom.
Do rozpočtu sa zaradí dotácia z enviromentálneho fondu a ďalšie dotácie sa upresnia
na základe oznámenia poskytovateľov.
Upravia sa predpokladané vlastné príjmy ZŠ na základe oznámenia riaditeľov .

Výdavková časť:
-

-

-

Navyšujú sa kapitálové výdavky MsÚ a to z dôvodu zvýšených nákladov na
zaobstaranie nových projektových dokumentácií a upraví sa limit výdavkov na
testovanie COVID 19. Navyšuje sa aj mzdový fond zamestnancov mesta na poskytnutie
mimoriadnych odmien .
Navyšujú sa kapitálové výdavky pre Perfects a.s a Municipal a.s.. Podrobný rozpis
plánovaných investícií obsahuje register investícií.
Upravia sa bežné výdavky základných škôl na základe aktuálneho počtu žiakov.
Z dôvodu neúspešnosti projektu Smart City sa vo výdavkovej časti rozpočtu sa už
nepočíta s realizáciou tohto projektu . Navyšujú sa limity výdavkov na kamerový
systém a modernizáciu IT infraštruktúry.
Výsledky verejného obstarávania revitalizácie parku voľného času ukazujú veľké
úspory , ktoré boli presunuté na opravu športovísk na základných školách a v areály
voľného času.

-

V rozpočte sa počíta aj s vybudovaním výstavnej siene rómskej etnografie.
V rámci rekonštrukcie miestnych komunikácií sa tohtoročný plán sa rozširuje
o rekonštrukciu komunikácií na sídlisku Boriny.
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