
Zmena rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2022 č.4/2022 

 

Zmena rozpočtu sa realizuje najmä z dôvodu  zapojenia  príjmov z predaja nehnuteľností 

schválených MsZ v tomto roku ako aj príjmov z účelových prostriedkov z fondov  EÚ  do 

príjmovej časti rozpočtu ako aj použitie týchto zdrojov vo výdavkovej časti rozpočtu. 

Vykonajú sa aj zmeny v registri investícií po uskutočnení verejných obstarávaní a zaradia sa 

nové investície . 

 

Príjmy                                                             + 947.494 Eur 

Bežné príjmy                                                             + 255.189 Eur 

Na základe priebežnej obsadenosti predajných miest sa navyšujú 

príjmy Žitnoostrovského jarmoku                                                                  

+ 35.000 Eur 

Na základe priebežného plnenia príjmov pokút sa navyšuje plán                                       + 10.000 Eur 
Navyšujú sa príjmy z vratiek po vyúčtovaní spotreby energií za rok 

2021 

        +  2.145 Eur                                                     

Do rozpočtu sa zapájajú príjmy z fondov EÚ ako refundácia za 

uskutočnení projekt Srdce Žitného Ostrova - Pannontáj                               

  + 27.744 Eur  

 
Do rozpočtu sa zapájajú účelové dotácie na komunitné centrum      

ako aj na testovanie zamestnancov na COVID 19                                                                                                                     

        + 21.800 Eur 

Navyšuje sa výška účelovej dotácie na vojnové hroby          +     592Eur 

Upraví sa výška decentralizačnej dotácie na školstvo na základe 

oznámenia poskytovateľa 

      + 150.908 Eur 

Upravia sa predpokladané vlastné príjmy ZŠ na základe oznámenia 

riaditeľov 

      +     7.000 Eur 

 

Kapitálové príjmy                                                      + 664.345  Eur 

Na základe schválených predajov nehnuteľností sa navyšujú príjmy 

z predaja pozemkov, bytov a ostatného majetku 

+    133.115 Eur 

Do príjmovej časti rozpočtu sa zaradia príjmy z úspešných projektov 

podporovaných z fondov EÚ: 

       a/ Zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie kapacity MŠ       

Rybný Trh 

                                                                                                               

 

 

  + 531.230 Eur 

 

 

 

 

     

Príjmové finančné operácie                                      + 27.960 Eur 

Navyšuje sa prevod prostriedkov z rezervného fondu ako zabezpečenie 

spoluúčasi k projektu zníženie energetickej náročnosti   MŠ Rybný Trh                           

     +    27.960 Eur 



 

 

Výdavky                                                        + 947.309 Eur 

Bežné výdavky                                                        + 200.808 Eur                                                                                

Program 2. Dotácie, granty, členské príspevky                                            + 182.808 Eur 

Rozdelí sa časť rezervy  z decentralizačných dotácií pre školy                                                                          -  50.866 Eur 

Navyšujeme ostatné dotácie a to účelovo: 

a/ Projekt WANNADO 2022 

b/ Pamätný rok KONDÉ 

+ 14.400 Eur 

+ 5.900 Eur 

+ 8.500 Eur 

Z dôvodu zvýšenia cien energií a inflácie zvyšujeme dotácie pre 

Municipal 

+ 17.000 Eur 

Znižujeme bežné výdavky Zariadenia pre  seniorov na úkor 

kapitálových výdavkov na základe žiadosti riaditeľa                          

- 6500 Eur 

Upravia sa rozpočty škôl a ZŠ , zapája sa časť rezervy a prostriedky 

z plánu obnovy                                                                         

+ 208.774 Eur 

                                                            

Program 4. Komunikácia, manažment                                                              + 20.000 Eur                        

Navyšujú sa výdavky na mestské kultúrne slávnosti  z dôvodu nárastu 

cien        

+ 20.000 Eur 

 

Program 5. Služby                                                                                            + 35.000 Eur 

Navyšuje sa rozpočet Žitnostrovského jarmoku z dôvodu nárastu cien 

a odmien účinkujúcich                                                                                                         

+ 35.000 Eur 

  

     Program 7. Bezpečnosť                                                                                    +  3.000 Eur 

Z dôvodu nakúpenia nových zábradlí sa navyšuje rozpočet Mestskej 

polície       

+ 3.000 Eur 

                        

Program 8. Správa verejných priestranstiev                                                         - 42.500  Eur 

Znižujú sa výdavky na zimné odpratávanie snehu na základe 

skutočného čerpania 

- 40.000 Eur 

Znižujú sa výdavky na opravu a údržbu MŠ  - 2.500 Eur 

 

     Program 9. Materské školy bez právnej subjektivity                                        + 2.500  Eur 

Navyšuje sa limit výdavkov na materiál pre MŠ + 2.500 Eur 

 

 

 



Kapitálové výdavky                                                  + 746.501 Eur 

Program 1. Správa mesta                                                                             +    50.000 Eur 

Do rozpočtu sa zaradia kapitálové výdavky projektu na Mestský háj 

na Malodvorníckej ulici    

+ 50.000 Eur 

 

Program 2. Dotácie, Granty, Členské príspevky                                             + 31.500 Eur 

Navyšuje sa kapitálová dotácia pre Municipal s.r.o. na: 

        

     a/ Dokumentácia VZT UĽP   

     b/ Rozšírenie verejného osvetlenia cintorín Malodvornícka cesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

+ 25.000 Eur 

 

+ 15.000 Eur 

+ 10.000 Eur 

 

 

Presunom bežných výdavkov do kapitálových sa vytvorili 

prostriedky na nákup služobného vozidla pre Zariadenie seniorov  

 

+ 6.500 Eur 

 

Program 4. Komunikácia a manažment                          + 50.000 Eur 

Navyšujú sa výdavky na nákup IT                           + 50.000 Eur 

 

 

     Program 8. Správa verejných priestranstiev                                                  + 615.001 Eur 

Upravia  sa kapitálové výdavky na miestne komunikácie, a to: 

a/ Chodník L. Amadea 

b/ Prepojovacia komunikácia Malodvornícka – Športová 

c/ Parkoviská a komunikácia Ružový háj 

d/ Rozšírenie miestnych ciest 

e/ Revitalizácia Trhoviska 

f/ Rozšírenie parkovísk 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

+ 11.911 Eur 

+ 54.931 Eur 

- 78.500 Eur 

- 67.500 Eur 

- 73.210 Eur 

+ 6.190 Eur 

+170.000 Eur 

Navyšujú sa kapitálové výdavky na detské ihriská + 10.000 Eur 

Navyšujú sa kapitálové výdavky na rekonštrukciu mestských obj., 

a to: 

a/  Rekonštrukcia MŠ      

b/ Zateplenie a obnova MŠ Rybný Trh       

c/ Nové autobusové prístrešky    

d/Nové WC na 

Trhovisku                                                                                                                                                                                                                   

+ 593.090 Eur 

 

- 25.000 Eur 

  + 559.190 Eur 

+ 22.900 Eur 

+ 36.000 Eur 

 

    

Vypracoval: Ing. Judita Janyová 

          Ing. Zoltán Pápay 


