
Dôvodová správa k vykonaným zmenám rozpočtu Mesta Dunajská Streda 2017  

č. 4/2017 

 

     Rozpočet mesta Dunajská Streda na rok 2017 bol schválený dňa 06.12.2016 uznesením 

Mestského zastupiteľstva č. 343/2016/16. V poradí štvrtú novelizáciu rozpočtu v kompetencii 

primátora navrhujeme predovšetkým z toho dôvodu : 

Príjmová časť: 

- Z dôvodu zriadenia Strediska služieb škôl a školských zariadení sa príjmy materských 

škôl od 1.9.2017 budú príjmom Strediska služieb, preto bolo potrebné v rozpočte 

príjmy materských škôl upraviť na základe plnenia k 31.8.2017.  

- Navyšuje sa dotácia pre školstvo z dôvodu pridelenia mimoriadnej dotácie na 

odstránenie havarijného stavu v budove ZŠ Jilemnického ul.  

- Upravia sa príjmy z predaja budov, správnych poplatkov pre stavebný úrad a pokút na 

základe priebežného plnenia rozpočtu. 

 

Výdavková časť : 

- Z dôvodu zriadenia Strediska služieb škôl a školských zariadení sa znižuje rozpočet na 

mzdy a poistné pre zamestnancov Mestského úradu o mzdový limit zamestnancov 

ktorí sa presunú do novozriadenej organizácie.  

- Zároveň sa vykonajú zmeny v celom programe 9. Zriadené organizácie bez právnej 

subjektivity  aktuálnemu čerpaniu rozpočtu k 31.8.2017. Vytvorí sa nový podprogram 

2.19. Stredisko služieb škôl a školských zariadení, kde sa presunú nevyčerpané časti 

rozpočtu z programu 9. Zriadené organizácie bez právnej subjektivity ako aj 

nevyčerpané prostriedky z podprogramu 8.7.3 Oprava a údržba MŠ a ZŠ a mzdové 

prostriedky z podprogramu 1.1 Správa MsÚ. 

- Navyšuje sa rozpočet v podprograme 2.14 ZŠ Jilemnického z dôvodu pridelenia 

mimoriadnej dotácie z Ministerstva školstva na odstránenie havarijného stavu budovy 

školy. 

- Na základe pribežného čerpania rozpočtu sa upravia rozpočty v programe 1.3 Štátny 

fond rozvoja bývania, 4.3.1 Mestské kultúrne slávnosti,  5.2.2 Žitnoostrovský jarmok 

- Na základe výsledkov verejných obstarávaní sa vykonajú zmeny v registri investícií 

pri kapitálových výdavkov na miestne komunikácie a časť usporených prostriedkov sa 

presúva do programu 8.7 na opravu a údržbu. 

 

 

 

                                                                                   

Vypracoval : Ing. Zoltán Pápay, vedúci finančného odboru 

                   a  Ing. Judita Janyová, vedúca oddelenia účtovníctva 


