Dôvodová správa k vykonaným zmenám rozpočtu Mesta Dunajská Streda
2021 č.6/2021

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

Na základe priebežného plnenia rozpočtu sa navyšujú príjmy z ubytovacieho poplatku
a z dane z rozvoja.
Navýšia sa príjmy od žiadateľov na zmenu územného plánu na základe priebežného
plnenia rozpočtu.
Upravia sa decentralizačné dotácie na školstvo na základe počtu žiakov k 15.09.2021.
Do rozpočtu sa zaradia dotácie na ochranné pomôcky pre materské školy a dopravné
pre rodičov detí materských škôl bývajúcich mimo mesta Dunajská Streda.
Na základe oznámenia riaditeľov základných škôl sa upravia vlastné príjmy týchto
inštitúcií.

Výdavková časť:
-

-

-

-

-

Navyšuje sa limit výdavkov na 1.1.4 Služby MsÚ z dôvodu vyčerpania výdavkov na
poštovné služby. V súčasnosti sa pripravujú výzvy pre neplatičov daní a poplatkov ,
ktorí nezaplatili dane do 30.09.2021.
Zvýšia sa kapitálové výdavky na zabezpečenie nového územného plánu mesta. Tieto
výdavky sú kryté zvýšenými príjmami od žiadateľov.
Z dôvodu nedostatku limitu sa navyšujú výdavky na projektové dokumentácie,
z ktorých sa hradia projektové dokumentácie na rôzne akcie podporované z fondov EÚ.
Upraví sa výška poskytnutých dotácií na školstvo, kultúru, šport a sociálne veci na
základe skutočného čerpania a nevyčerpaná časť sa presúva do fondu dotácií
v kompetencii primátora mesta.
Vytvorená rezerva z decentralizačnej dotácie na školstvo sa rozdelí pre jednotlivé školy
rovnomerne.
Na základe upresnenia Ministerstva školstva a počtu žiakov k 15.09.2021 sa upresnia
bežné výdavky školských zariadení .
Navyšuje sa dotácia na bežné výdavky pre Municipal s.r.o. na vykrytie zvýšených
nákladov z dôvodu vysokej inflácie a taktiež sa navyšuje dotácia pre Oblastnú
organizáciu cestovného ruchu . Zdrojom krytia týchto dotácií sú naviacpríjmy
z poplatku za ubytovanie.
Z dôvodu vydania stolového kalendára mesta s informáciami o selektívnom odvoze
odpadov a ďalších dôležitých informácií do každej domácnosti sa navyšujú výdavky na
PR o 20.000,- Eur.
Na základe výsledkov verejného obstarávania sa znižuje limit výdavkov na vianočné
osvetlenie mesta.

-

Časť týchto usporených prostriedkov sa presúva na navýšenie výdavkov na obnovu
dopravného značenia a na zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky.
Ďalej sa navyšujú výdavky na verejné osvetlenie na základe priebežného plnenia
rozpočtu.

