Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 24. 04. 2017
Predkladateľ: Ing. Zuzana Pelzlová
Dátum spracovania: 13. 04. 2017
Určenie pre orgán mesta: Mestské zastupiteľstvo; komisie MZ, hlavný kontrolór

Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:
Potreba úpravy rozpočtu mesta.

Informačný základ – hlavný obsah materiálu:
Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu:
Daňové príjmy
1. Výnos dane z príjmov územnej samosprávy
67. Sankčný úrok
Vyrubené úroky z omeškania v zmysle zákona o správe daní.

+ 6 600 eur
+1 000 eur

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:
Bežné výdavky
1.1.1: Mzda primátor
+2 000 eur
Štatistický úrad SR zvyčajne zverejňuje informáciu o priemernej mesačnej mzde zamestnanca
hospodárstva SR v marci, plat starostu sa prepočíta spätne od začiatku kalendárneho roka (tj. od
1.1.2017).
Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov obce. Plat sa zaokrúhľuje na
celé euro nahor.
Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.
6.1.9: Podpora rekonštrukcie a výstavby fut. infraštruktúry - spoluúčasť
+7 600 eur
Mesto Leopoldov sa zapojilo do projektu SFZ „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej
infraštruktúry“. Čiastka navrhovaná v rozpočte je spoluúčasť mesta na danom projekte.
Kapitálové výdavky
6.1.7: Závlahy tréningového ihriska
-2 000 eur
Závlahy tréningového ihriska sú dokončené. Vysúťažená cena za dielo bola nižšia ako plánovaná
suma v rozpočte.

10.1.7: Zateplenie starej budovy ZŠ
Použitie finančných prostriedkov na program 10.1.13

-7 000 eur

10.1.13: Modernizácia odborných učební
Zapojenie sa do projektu „Modernizácia odborných učební ZŠ“ – naša spoluúčasť

+7 000 eur

Zmena v EKRK:
Presun peňažných prostriedkov v podprograme 5.3. Správa majetku, prvok 5.3.1. Nákup
drobného majetku a softvéru
Presun z položky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 636 002 – nájomné za nájom
prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vo výške 700,- eur na
položku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 824 – splácanie finančného prenájmu.

Zhrnutie a odporúčania:
Odporúčame schváliť úpravu rozpočtu.

Návrh na uznesenie:
1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2017.

Rozpočet pred
rozpočtovým
ZDROJ opatrením v €
Bežné príjmy

Rozpočet po
Zmena v rozpočtovom
€
opatrení v €

3 003 768

7 600

3 011 368

1 127 580

+6 600

1 134 180

0

+1 000

1 000

Príjmy celkom

3 908 722

7 600

3 916 322

Bežné výdavky

2 439 738

8 900

2 448 638

33 000

+2 000

35 000

2 223

-700

1 523

0

+7 600

7 600

1 357 822

-2 000

1 355 822

9 000

-2 000

7 000

220 000

-7 000

213 000

0

+7 000

7 000

111 162

700

111 862

0

+ 700

700

3 908 722

7 600

3 916 322

1. Výnos dane z príjmov uzem. samosprávy
67. Sankčný úrok

1.1.1. Mzda primátor

41

5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru
6.1.9. Rekonštrukcia v výstavba fut. infraštruktúry
Kapitálové výdavky
6.1.7. Závlahy tréningového ihriska
10.1.7. Zateplenie starej budovy ZŠ
10.1.13. Modernizácia odborných učební
Finančné operácie
5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru
Výdavky celkom

41

2. Účasť Mesta Leopoldov v projekte „Modernizácia odborných učební Základnej školy, Námestie
sv. Ignáca 31, Leopoldov“ a súhlasí so spolufinancovaním 5 % v maximálnej výške 7.000,- EUR
z oprávnených nákladov v rozpočte Mesta na rok 2017. Projekt bude financovaný v rámci výzvy
IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z operačného
programu Integrovaný regionálny operačný program (ďalej OP IROP), prioritná os 2 – Ľahší
prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. Nenávratný finančný príspevok OP IROP je
vo výške 95 % z ceny projektu.
3. Účasť mesta Leopoldov na projekte „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“
a súhlasí so spolufinancovaním 25 % v maximálnej výške 7 600,- EUR z oprávnených nákladov
v rozpočte Mesta na rok 2017. Projekt bude financovaný z projektu Slovenského futbalového zväzu
„Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“.

