
Názov materiálu:  Návrh zmeny rozpočtu k 26. 02. 2018 

Predkladateľ:  Ing. Zuzana Pelzlová 

Dátum spracovania: 15. 02. 2018 

Určenie pre orgán mesta: Mestské zastupiteľstvo; finančná komisia, hlavný kontrolór 

 

Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

Potreba úpravy rozpočtu mesta. 

 

Informačný základ – hlavný obsah materiálu: 

Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu: 

 

27. Poplatky IOMO - mesto                          + 50 eur 

Integrované obslužné miesto občana – poplatky za výpis z registra trestov, výpis z obchodného 

registra, výpis z listu vlastníctva. Časť poplatku je príjmom mesta a časť poplatku sa odvádza štátu. 

 

5. Dotácia na činnosť stavebného úradu                                               + 16 eur 

Prenesený výkon štátnej správy na úsek stavebného poriadku a úsek dopravy. 

 

3. Poplatky IOMO                  + 50 eur 

Integrované obslužné miesto občana – poplatky za výpis z registra trestov, výpis z obchodného 

registra, výpis z listu vlastníctva. Časť poplatku je príjmom mesta a časť poplatku sa odvádza štátu 

 

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu: 

Bežné výdavky 

 

14.2: Stavebný úrad (dotácia Leopoldov                                 + 16 eur 

Prenesený výkon štátnej správy na úsek stavebného poriadku a úsek dopravy. 

 

12.1.2: Terénne úpravy                                       eur 

Možnosti opráv ciest: Štúrova, Štefánikova, Rázusova – viď príloha 

 

Kapitálové výdavky 

 

5.4.8. Rekonštrukcia strechy – sklenárstvo                                      + 9 000 eur 

Výška finančných prostriedkov je cenovej ponuky na rekonštrukciu strechy na budove sklenárstva, 

ktorá je v dezolátnom stave. Strešná krytina odpadáva, na niektorých miestach nie ja latovanie. 

 

Finančné operácie 

11.7. Poplatky IOMO                 + 50 eur 



Integrované obslužné miesto občana – poplatky za výpis z registra trestov, výpis z obchodného 

registra, výpis z listu vlastníctva. Časť poplatku je príjmom mesta a časť poplatku sa odvádza štátu 

 

 

 

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame schváliť úpravu rozpočtu. 

Návrh na uznesenie: 

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2018. 

 

  ZDROJ 

Rozpočet pred  
rozpočtovým 
opatrením v € 

Zmena v  
€ 

Rozpočet po 
rozpočtovom 
opatrení v € 

Bežné príjmy  3 295 270 +66 3 295 336 

  27. Poplatky IOMO 41 0 +50 50 

    5. Dotácia na činnosť stavebného úradu 111 4 049 +16 4 065 

Finančné operácie  1 207 144 +50 1 207 194 

    3. Poplatky IOMO 71 0 +50 50 

Príjmy celkom  4 502 414 +116 4 502 530 

Bežné výdavky  2 574 970   

12.1.2. Terénne úpravy 41 15.000   

14.2: Stavebný úrad (dotácia Leopoldov) 41 4 049 +16 4 065 

Kapitálové výdavky  1 719 867 +9 000 1 728 867 

5.4.8. Rekonštrukcia strechy – sklenárstvo 41 0 +9 000 9 000 

Výdavkové finančné operácie   108 480 +50 108 530 

11.7: IOMO 71 0 +50 50 

Výdavky celkom   4 403 317   

 

 


