Číslo materiálu:

9.1

MESTO KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
Na rokovanie: Riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
dňa: 21.4. 2010

Názov materiálu:
II. úprava rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto
na rok 2010

Spracoval:
oddelenie finančné a správy majetku
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste s c h v a ľ u j e II. úpravu rozpočtu
Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2010

Prizvať:
Katarína Novotná, vedúca oddelenia
oddelenie finančné a správy majetku
Predkladá:
Katarína Novotná, vedúca oddelenia
oddelenie finančné a správy majetku

Prílohy: Návrh na II. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto

V Kysuckom Novom Meste dňa: 12.4.2010

Počet výtlačkov: 14

Dôvodová správa:

Úprava rozpočtu sa predkladá z dôvodu upresnenia dotácií na prenesené kompetencie,
navýšenia príjmov na položke nedaňové príjmy o infláciu, nové nájomné zmluvy a predĺženie
nájmov, príjem dotácie na projekt „Pre život nie pre školu sa učíme“, príjem dotácie
z MF – výpadok dane z príjmov fyzických osôb za rok 2009

Stanovisko MsR:

MsR odporúča MsZ schváliť II. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2010.

Dôvodová správa

Uznesením č. 12/2010 zo dňa 23.2. 2010 schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom
zasadnutí I. úpravu rozpočetu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2010 vo výške:
v€
Príjmy spolu:
z toho:

11 457 476 €
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie

Výdavky spolu:
z toho:

8 778 970 €
2 219 291 €
459 215 €
7 240 301 €

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie

4 106 419 €
2 830 202 €
303 680 €

Návrh na II. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2010
Návrh na II. úpravu rozpočtu pozostáva z upresnenia dotácií na prenesené kompetencie,
navýšenie príjmov na položke nedaňové príjmy o infláciu, nové nájomné zmluvy a predĺženie
nájmov, príjem dotácie na projekt „Pre život nie pre školu sa učíme“, príjem dotácie z MF –
výpadok dane z príjmov fyzických osôb za rok 2009
v€
II. úprava Úprava + 11 571 223
113 747

Príjmy spolu:
z toho:

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie

Výdavky spolu:
z toho:

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie

8 725 308
2 219 291
626 624

-53 662
0
167 409

7 433 010

192 709

4 299 128
2 830 202
303 680

192 709
0
0

K o m e n t á r k II. úprave rozpočtu na rok 2010:

BEŽNÉ PRÍJMY
Zdroj 111
300 –Granty a transfery – úprava je na základe predložených oznámení z ministerstiev na jednotlivé dotácie na
prenesené kompetencie o sumu -117 454 € a projekt „Pre život nie pre školu sa učíme“ o sumu +6 233 €
Zdroj 1151
300 – Granty a transfery – finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na projekt „Pre
život nie pre školu sa učíme“ v sume 53 000 €
Zdroj 41
200 – Nedaňové príjmy – úprava z dôvodu navýšenia o ročnú mieru inflácie /1,6%/, uzatvorené nové nájomné
zmluvy, predlžene nájomné zmluvy v sume 4 559 €
S p o l u bežné príjmy:

- 53 662 €

FINANČNÉ OPERÁCIE
Úprava o nevyčerpané dotácie z roku 2009 na projekt „Pre život nie pre školu sa učíme“ v sume 43 357 €
a dotáciu z titulu výpadku dane z príjmov FO v sume 124 052 €.
+ 167 409 €

BEŽNÉ VÝDAVKY:
Zdroj 111
- na uvedenom zdroji je úprava z dôvodu upresnenia bežných výdavkov na prenesené kompetencie na
základe oznámení z ministerstiev v sume 2 774 €
-

bežné výdavky boli upravené o dotáciu z ministerstva financií SR, ktorá bola poskytnutá z titulu
výpadku dane z príjmov FO v roku 2009 s možnosťou čerpania aj v roku 2010 v sume 81 950 €.
Finančné prostriedky boli použité na za vývoz kom odpadu /73 950 €/ a nákup výpočtovej techniky
/6 140 €/ a všeobecný materiál a služby /1 860 €/

-

Ďalšia úprava je z dôvodu financovania aktivít projektu „Pre život nie pre školu sa učíme“ v roku 2010,
podľa zmluvy o NFP Operačný program Vzdelávanie, Priorita os 1, Opatrenie 1.1 Premena tradičnej
školy na modernú, ktorá pozostáva z navýšenia rozpočtu na zdrojoch:
111 – Zo štátneho rozpočtu = 10 797 €
1151 – Európsky fond reg. rozvoja = 91 793 €
41 – Vlastné zdroje = 5 395 €
Projekt je pre Základnú školu Nábrežná

S p o l u bežné výdavky:

+ 192 709 €

