Dôvodová správa k vykonaným zmenám rozpočtu Mesta Dunajská Streda
2020 č.5/2020

Rozpočet mesta Dunajská Streda na rok 2020 bol schválený dňa 26.11.2019 uznesením
Mestského zastupiteľstva č. 181/2019/. V poradí piatu novelizáciu
navrhujeme
z nasledovných dôvodov.

Príjmová časť:
Opatrením prijatou Vládou SR na zmiernenie dopadov nového koronavírusu – COVID 19 bol
vyhlásený výnimočný stav , ktorý výrazne ovplyvnil hospodárenie samospráv. Treťou novelou
sme reagovali na vzniknutú situáciu, predovšetkým na výpadky príjmov v príjmovej časti
rozpočtu. Štvrtou novelou sme na základe zverejnenej novej prognózy podielových daní
upravili výšky príjmov nahor a vrátili do rozpočtu pôvodne schválené kapitálové výdavky.
Piatou novelou zapájame do rozpočtu príjmy na podporu zamestnanosti v materských školách
a bezúročnú finančnú výpomoc od Ministerstva financie SR.

Vláda SR v spolupráci s rezortom školstva pripravila projekt /Podpora udržania zamestnanosti
v materských školách/ s alokáciou 86,1 mil. Eur, ktorý je spolufinancovaný z prioritnej osi 3
Zamestnanosť operačného programu Ľudské zdroje v gescii rezortu práce. Úrady práce
poskytujú príspevok na úhradu časti mzdových nákladov vo výške 80 % hrubej mesačnej mzdy,
najviac vo výške 1.100,- Eur na jedného zamestnanca na mesiac pedagogickým, odborným
a nepedagogickým zamestnancom materských škôl.
Ďalej Vláda SR reagujúc na pokles výberu podielových daní v nadväznosti na uznesenie vlády
SR č. 494 z 12.08.2020 poskytuje možnosť prijatia bezúročnej návratnej finančnej výpomoci
v prípade mesta Dunajská Streda vo výške 518.692,- Eur. Podrobné podmienky prijatia
výpomoci obsahuje osobitný materiál. V návrhu rozpočtu sa počíta s prijatím návratnej
finančnej výpomoci.
V ďalej sa v príjmovej časti rozpočtu upresnili niektoré položky na základe priebežného plnenia
rozpočtu.

Výdavková časť.
Naviac príjmy sa použijú predovšetkým na navýšenie mzdového fondu materských škôl na
pôvodnú úroveň a na navýšenie mzdového fondu mestského úradu. Rozpočtovým
organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta sa navyšujú dotácie na úroveň pôvodne
schváleného rozpočtu. V prípade Municipal s.r.o. sa bežná dotácia navyšuje aj o ďalších
50.000,- eur na nákup špeciálnych kuka nádob na zelený triedený odpad a v prípade Perfects

a.s. sa navrhuje kapitálová dotácia na nákup LED panelu , ktorý bude umiestnený na budove
MsKS v Dunajskej Strede.
Bezúročná návratná výpomoc sa použije iba na kapitálové výdavky.
V prípade dotácií na neuskutočnené kultúrne a športové akcie sa časť týchto prostriedkov
presúva do podprogramu 2.8.1. dotácie v kompetencii primátora mesta.
V výdavkovej časti rozpočtu sa vyčlenili prostriedky na založenie nadácie Hniezdo
v podprograme 3.2.3 vo výške 6.638,- Eur.

