Dôvodová správa k vykonaným zmenám rozpočtu Mesta Dunajská Streda
2018 č. 2/2018
Rozpočet mesta Dunajská Streda na rok 2018 bol schválený dňa 28.11.2017 uznesením
Mestského zastupiteľstva č. 500/2017/23. V poradí druhú novelizáciu rozpočtu navrhujeme
predovšetkým z toho dôvodu
Príjmová časť:
-

Upresní sa výška dotácie pre školstvo na prenesené kompetencie v zmysle oznámenia
Krajského školského úradu.
Do príjmovej časti rozpočtu sa zapája prebytok hospodárenia za rok 2017 cestou
rezervného fondu.
Upravia sa plánované vlastné príjmy základných škôl na základe oznámenia riaditeľov.
Navyšujú sa príjmy od členských obcí SSÚ na základe vyúčtovania za rok 2017
a odsúhlaseného rozpočtu na rok 2018.
Navyšujú sa príjmy z predaja pozemkov na základe odsúhlasených predajov počas roka
2018 Mestským zastupiteľstvom.
Upravia sa príjmy miestnych daní na základe priebežného plnenia.

Výdavková časť :
-

-

-

V programe 1. Správa mesta sa navyšujú kapitálové výdavky. Do registra investícií sa
zaradia nové akcie, ako výstavba nového výťahu v budove MsÚ, nákup výpočtovej
techniky pre Spoločný stavebný úrad. Na základe rozhodnutia starostov sa mení aj
rozpočet Spoločného stavebného úradu.
V programe 2. Dotácie, Granty sa navyšujú kapitálové výdavky pre Municipal s.r.o.
a Gastro DS s.r.o. Municipal s.r.o. a Gastro DS s.r.o. dotáciu na kapitálové výdavky
môžu použiť prísne účelovo . Z týchto zdrojov sa zabezpečí rozšírenie cintorína Malé
Blahovo, vybudovanie infraštruktúry v novozriadenom zbernom dvore /cestná mostová
váha, trafostanica, sociálno- prevádzkový objekt, betónová plocha/, dodávka novej
zvukovej techniky a nákup futbalových brán do Mestskej športovej haly, oplotenie časti
Umelej ľadovej plochy, oplotenie ihrísk v areály voľného času , stavebné úpravy
v nocľahárni pre bezdomovcov a kompletná rekonštrukcia budovy komunitného centra
Mliečany. Gastro DS s.r.o. kapitálovú dotáciu môže použiť na prestavbu školskej
jedálne ZŠ Gyulu Szabóa a nákup vozidla na rozvoz jedál.
Navyšuje sa aj dotácia na bežné výdavky pre Perfects a.s. na zabezpečenie zvýšenia
miezd pracovníkov o 6 %.
V programe 2. Dotácie , Granty sa upravia limity výdavkov pre školy na prenesené
kompetencie na základe oznámenia Krajského školského úradu. Do rozpočtu škôl
a školských zariadení sa vracajú prebytky hospodárenia za rok 2017 aj na prenesené ako

-

-

aj na originálne kompetencie . Upravia sa aj výdavky z vlastných príjmov na základe
oznámenia riaditeľov organizácií. Do rozpočtu sa zaradia aj kapitálové výdavky na
nákup varného kotla pre ZŠ Smetanov háj a konvektomatu, vzduchotechniky pre
Centrum sociálnej starostlivosti.
V programe 6. Životné prostredie sa navyšujú kapitálové výdavky, do registra investícií
sa zaradí nová akcia na vybudovanie polopodzemných kontajnerov na Radničnom
námestí.
V programe 7. Bezpečnosť sa navyšujú kapitálové výdavky na vybudovanie
vzduchotechniky v priestoroch Mestskej polície.
V programe 8. Správa budov a verejných priestranstiev
sa navyšujú kapitálové
výdavky. Do registra investícií sa zaradia výdavky na rozšírenie a výmenu časti
pozemných vedení VO a racionalizáciu VO ako aj výdavky na prestavbu kinosály
v budove MsKS a výmenu okien a dverí v klube dôchodcov. Upravia sa výdavky na
dokončenie druhej etapy prepojovacej komunikácie Úsek B a zaradia sa výdavky na
prípravu projektovej dokumentácie na úsek C. Zaraďujú sa výdavky na vybudovanie
závory pri ZUŠ , vybudovanie nových priechodov pre chodcov na Októbrovej
a Jantárovej ulici a dokončenie obnovy Poľnej ulice.
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