Dôvodová správa k I. úprave rozpočtu Mesta Turčianske Teplice v roku
2015
Podľa § 14 odsek 2. .Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z.,
navrhujeme I. zmenu rozpočtu Mesta Turčianske Teplice v roku 2015.
Ekonom.
klasifikácia

Názov položky

Rozpočet

Čiastk. úprava

Celkom

Bežné príjmy
223
Príjem z kultúrnych podujatí
25 050
800
25 850
Na poloţke 223001 (04) Štartovné – Beh zdravia sme vytvorili rozpočet na príjem štartovného
z pripravovanej športovej akcie. Prostriedky budú zasielať účastníci behu na osobitný účet mesta.
311
Projekt – rekonštrukcia ZŠ – dotácia Teplico
0
14 000
14 000
V zmysle zmluvy č. 13/2015 so spoločnosťou Teplico, s.r.o., ktorej predmetom je poskytnúť
finančné prostriedky na realizáciu opatrení, ktoré zabezpečia zníţenie spotreby tepla v odberných
miestach vo vlastníctve mesta, vytvárame rozpočet na poloţke 311 s kódom 71 Účelová dotácia na
rekonštrukciu. Účelová dotácia sa bude realizovať formou rekonštrukcie objektov ZŠ ešte presne
nešpecifikovaných.
312
Matrika, stav.úr., škol.úr., REGOB
43 875
2 400
46 275
Na základe listov z Okresného úradu Ţilina o poukázaní prostriedkov zo štátu pre školský úrad sa
do rozpočtu vloţila čiastka na úhradu prevádzkových nákladov na celý rok v odhadovanej výške
2.400,00 € na poloţku 312002 (03).
312
Školstvo
1 278 980
4 909
1 283 889
Do rozpočtu škôl vkladáme čiastku na úhradu stravy a školských pomôcok pre deti v hmotnej
núdzi, ktorá je poskytovaná zo štátu formou dotácie. Vzhľadom na to, ţe mesačná čiastka je
variabilná, je navrhovaná čiastka len odhadom celkových výdavkov na celý rok a bude sa ešte
priebeţne upravovať. Uvedená čiastka bude rozpočtovaná na poloţkách 312002 (06) Dot. –HNstrava deti (kde uţ bol rozpočet vo výške 1 191 €, ktorý dopĺňame o 3 809 €) celková suma je
5000 € a na poloţke 312002 (08) Dot. – učebné pomôcky, kde vytvárame rozpočet vo výške 1 100
€. Celkovo teda rozpočet na uvedených poloţkách bude vo výške 4 909 €.
312
Školstvo – dotácia CVČ
0
1 950
1 950
Na základe zmluvy č. OÚ – ZA – OS1 – 2015/003019 – 004 a dodatku č.1 na organizačné
a materiálno – technické zabezpečenie súťaţí v územnej pôsobnosti Okresného úradu Ţilina
vytvárame rozpočet na poloţke 312001 (16) Dot. KŠU – CVČ vo výške 1 950 €.

312
Dot.kultúrne poukazy, osob.príj.
0
2 000
2000
Na dotáciu zo štátu pre prijímateľov v hmotnej núdzi vytvárame rozpočet na poloţkách 312001
(05) Dot. – osob.príjemca HN vo výške 1 000 € a na poloţke 312001 (06) Os.príj.-RP –
Pavlíkovci rozpočet vo výške 1 000 €. Celkovo sme vytvorili rozpočet na hmotnú núdzu vo výške
2 000 €.
Bežné príjmy

Kapitálové príjmy

4 458 613

26 059

4 484 672

12 500

0

12 500

Prevod zostatku z min. roku – školy, nedočerpané prenesené kompetencie 2014
0
525
525
V zmysle § 8 odseku 5 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č.523/2004 Z.z.
zapájame do rozpočtu nedočerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov
preneseného výkonu z roku 2014, ktoré je moţné v zmysle uvedeného zákona pouţiť do 31.3.
nasledujúceho roka. Čiastku vo výške 525 zapájame nanovo do rozpočtu roku 2015 cez finančné
operácie na poloţke 453.
453

Príjmové finančné operácie

135 195

525

135 720

Rozpočtové príjmy celkom

4 606 308

26 584

4 632 892

Bežné výdavky
Program
3.3.1
Správa MSÚ
42 700
35 000
77 700
Z kapitálový výdavkov určených na rekonštrukciu KD pri MSÚ v Turčianskych Tepliciach sa
presunula čiastka vo výške 45 000 € do beţných výdavkov a to z dôvodu spresnenia účelu pouţitia
prostriedkov. Konkrétne sa čiastka vo výške 35 000 € bude rozpočtovať na poloţke 0111 635006
VS – KD – údrţba budov v tomto podprograme a bude poţitá na rekonštrukciu priestorov MSÚ na
1. a 2. poschodí – zasadačka, kancelárie, chodby.
4.1.
Organizácia občianskych obradov
12 543
10 000
22 543
Zvyšná čiastka z presunutých prostriedkov vo výške 10 000 € sa bude realizovať formou
rekonštrukcie sobášnej miestnosti, na ktorú uţ pri zostavovaní prvého rozpočtu bola vyčlenená
čiastka vo výške 5 500 €. Plánovaná rozsiahlejšie rekonštrukcia sobášnej miestnosti bude teda
krytá prostriedkami vo výške 15 500 € na poloţke 0111 635006 VS KD – údrţba budov.

5.1.1
Hliadkovanie a údrţba verej. poriadku
7 050
4 000
11 050
Na poloţkách 0310 634002 MSP – údrţba auta sa plánuje pôvodný rozpočet zo 400 € navýšiť
o 500 € ( spolu 900 € ), ďalej na poloţke 0310 635006 – MSP – údrţba priestorov sa plánuje
vytvoriť rozpočet vo výške 1 500 €, na poloţke 0310 637002 – MSP – výdavky na dopr.východu
pre deti sa vytvára rozpočet vo výške 1 000 €. Súčasne vznikla potreba zakúpenia nového PC pre
MSP a preto vytvárame rozpočet vo výške 1 000 € na poloţke 0310 633002 MSP – PC. Celková
zmena rozpočtovaných výdavkov pre MSP je vo výške 4 000 €.
8.2.
Základné školy
1 024 023
14 525
1 038 548
Nevyčerpané prenesené kompetencie vo výške 525 € z roku 2014 sa nanovo zapájajú do rozpočtu
škôl – konkrétne na ZŠ Školská. Súčasne v podprograme sú zahrnuté výdavky na rekonštrukciu
ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vo výške 14 000 € z dotácie spoločnosti Teplico s.r.o. na
zabezpečenie zníţenia spotreby tepla.
8.3.
Vzdelávacie aktivity voľno-časové
0
1 950
1 950
V uvedenom podprograme na poloţke 09502 637002 CVČ – detská olympiáda vytvárame
rozpočet v zmysle zmluvy č. OÚ – ZA – OS1 – 2015/003019 – 004 a dodatku č.1 na organizačné
a materiálno – technické zabezpečenie súťaţí v územnej pôsobnosti Okresného úradu Ţilina vo
výške 1 950 €.
8.6.
Sociálna výpomoc ţiakom
1 191
4 909
6 100
V príjmovej časti rozpočtu sme dorozpočtovali dotáciu zo štátu na príspevok deťom v hmotnej
núdzi na zakúpenie učebných pomôcok či stravy. Vo výdavkovej časti rozpočtu sa prijatá dotácia
bude rozpočtovať na jednotlivých školách nasledovne:
ZŠ – MŠ Školská : HN – strava 3 500 €, HN – učeb. pomôcky 800 €
ZŠ – MŠ Spojená škola Horné Rakovce : HN – strava 500 €, HN – učeb. pomôcky 100 €
ZŠ – MŠ Ţarnovická : HN – strava 1000 €, HN – učeb. Pomôcky 200 €
9.1.
Kultúrne podujatia
39 500
500
40 000
V uvedenom podprograme vzhľadom na úsporu nákladov sa poniţuje poloţka 0820 637002
Výdavky na ples o -500 €, na poloţke zostane čiastka 1 000 €. Súčasne ale vytvárame rozpočet na
poloţke 0820 637002 Výročie M. Galandu vo výške 1 000 € na organizáciu podujatia pri
príleţitosti výročia Mikuláša Galandu.
9.3.
Grantový systém
6 640
1 000
7 640
Na poloţke 0820 642001 Príspevok primátora na kultúru vytvárame rozpočet vo výške 1 000 € na
poskytovanie dotácií na kultúru z postu pána primátora.
10.1.
Grantový systém
28 260
1 500
29 760
V uvedenom podprograme sa vytvára rozpočet na poloţke 0810 642001 Príspevok primátora
športovým klubom vo výške 1 000 € na poskytovanie dotácie na šport z postu pána primátora.
Súčasne prekladáme rozpočet z poloţky 0810 642014 Príspevok vrcholovým športovcom vo
výške 660 € na poloţku 0810 637002 športové podujatie Beh zdravia, na túto poloţku rovnako
presúvame prostriedky z príspevku MFK Beh zdravia na poloţke 0810 642001, kde bol pôvodne

vytvorený rozpočet na Beh zdravia vo výške 600 € formou dotácie. Navyše ešte uvedenú poloţku
0810 637002 navyšujeme o 500 €, čím získame na poloţke prostriedky vo výške 1 760 € na
organizáciu športového podujatia Beh zdravia pod záštitou mesta.
11.2.1 Údrţba verejnej zelene
65 431
6 859
72 290
Z verejnej správy v podprograme 14.2. presúvame dotáciu z ÚPSVaR podľa §52 aktivačná
činnosť do prvku 11.2.1 z dôvodu účelu pouţitia dotácie na údrţbu verejnej zelene, kde sú vykryté
čiastočne mzdové a odvodové výdavky jedného zamestnanca a súčasne výdavky na pracovný
materiál. Na mzdy sa rozpočtuje čiastka vo výške 1 684 €, odvody čiastka vo výške 583 €
a pracovný materiál v hodnote 4 592 €.
13.4.
Osobitný príjemca
0
2 000
2 000
Dotácia zo štátu na podporu občanom v hmotnej núdzi – osobitný príjemca, ktorú sme
narozpočtovali v príjmovej časti rozpočtu vo výdavkoch sa rozčlení na 1070 633006 Osobitný
príjemca – rodičovský príspevok – uč. pomôcky vo výške 500 €, 1070 633011 Osobitný príjemca
– rodičovský príspevok – potraviny vo výške 500 €, na poloţke 1070 637006 Os.príjemca – HN –
splátky nájmu a ostatné vo výške 700 €, na poloţke 1070 642014 Os.príjemca – dávky v HN –
hotovosť sa vytvára rozpočet vo výške 300 €.
14.2.
Verejná správa
733 495
-4 459
729 036
Čiastku vo výške 6 859 € presúvame z podprogramu 14.2. v podrobnom členení -1 684 € mzdy,
-583 €, odvody a - 4 592 € tovary z dotácie ÚPSVaR na projekt § 52 aktivačná činnosť z dôvodu
účelu pouţitia na podprogram 11.2.1 údrţba verejnej zelene (viď vyššie). Súčasne vytvárame
rozpočet na dotáciu z KŠU na prevádzkové výdavky školského úradu vo výške 2 400 € na
pokrytie výdavkov na el. energiu, plyn, cestovné, telefóny, poštovné, všeobecný materiál a prídel
do SF.

Bežné výdavky

4 167 537

77 784

4 245 321

Kapitálové výdavky
Hospod.správa a údrţba nehn.majetku
Rekonštrukcia KD pri MSÚ
60 000
-45 000
15 000
Z rekonštrukcie KD – MSU, kde bol vytvorený rozpočet vo výške 60 000 € na bliţšie
nešpecifikované úpravy budovy KD pri MSÚ sa uvedený rozpočet presúva vo výške -45 000 € do
beţných výdavkov na podprogram 3.3.1 na Správu MSU na rekonštrukciu priestorov mestského
úradu vo výške 35 000 € a na podprogram 4.1. Organizácia občianskych obradov – na
rekonštrukciu obradnej – sobášnej miestnosti vo výške 10 000 €. Na poloţke 0111 717002
Rekonštrukcia KD budova MSU zostáva rozpočet vo výške 15 000 € a ten sa pouţije na opravu
pódiového závesného systému – opony, ktorý je uţ v kritickom stave.
3.3.1

Kapitálové výdavky

282 866

-45 000

237 866

14.1.
Splátky istiny komerčných úverov
69 516
- 6 200
63 316
Na poloţke 0170 821005 Splátka úveru VUB bol vytvorený pri zostavovaní rozpočet vo výške
23 000 € na splátky istiny úveru z VÚB, ktorý ale nemusíme bezpodmienečne splácať v roku
2015 (splátkový kalendár začína od januára 2016) a tým pádom poloţka figuruje v rozpočte aj ako
rezerva. Z uvedenej poloţky preto vykrývame hore uvedené zmeny rozpočtu vo výške -6 200 €.
Týmto úkonom zostane z pôvodnej rezervy 23 000 € čiastka vo výške 16 800 €.
Výdavkové finančné operácie

Rozpočtové výdavky celkom

155 905

-6 200

149 705

4 606 308

26 584

4 632 892

Rozpočet je vyrovnaný.

Vypracoval: Ing. L. Porubská

Turčianske Teplice 11.3.2015

Schválené mestským zastupiteľstvom dňa 26.3.2015 uznesením č. 55/2015

