Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Turčianskych Tepliciach

Návrh 3. zmeny rozpočtu Mesta Turčianske
Teplice v roku 2015
Materiál obsahuje :
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Materiál

Materiál prerokovaný :
1. Na ekonomicko – investičnej komisii, dňa 19.6.2015.
2. V mestskej rade, dňa 16.6.2015.

Materiál zverejnený :
Dňa 10.06.2015, spôsobom obvyklým – na informačnej tabuli mesta a web –
stránke mesta.

Predkladá: Ing. Laura Porubská, EO - rozpočtár
Spracoval: Ing. Laura Porubská, EO - rozpočtár
V Turčianskych Tepliciach, dňa 10.06.2015

Mestské zastupiteľstvo prijalo
Uznesenie číslo 91/2015
Mestské zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
z. n. p. a § 10 a 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
A)

berie na vedomie

1.

Stanovisko ekonomicko – investičnej komisie zo dňa 19.06.2015 k návrhu III. zmeny rozpočtu
Mesta Turčianske Teplice na rok 2015.

2.

Stanovisko mestskej rady zo dňa 16.6.2015 k návrhu III. zmeny rozpočtu Mesta Turčianske
Teplice na rok 2015.

3.

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu III. zmeny rozpočtu Mesta Turčianske
Teplice na rok 2015.

B)

Schvaľuje
návrh III. zmeny rozpočtu mesta Turčianske Teplice pre rok 2015 nasledovne:

Bežné príjmy

4 529 489,00 €

Kapitálové príjmy

14 880,00 €

Finančné operácie

135 177,00 €

Rozpočtové príjmy celkom:

4 679 546,00 €

Bežné výdavky

4 290 078,00 €

Kapitálové výdavky

256 891,00 €

Finančné operácie

132 577,00 €

Rozpočtové výdavky celkom:

4 679 546,00 €

Celkový rozpočet je vyrovnaný. V zmysle metodiky ESA 2010 (pred finančnými operáciami) je
rozpočet schodkový a to vo výške 2 600,00 €.

Hlasovanie/
Z prítomných:

Za:

Proti:

Zdržal sa :

Nehlasoval:

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

Názov položky

Rozpočet

Čiastk. úprava

Celkom

Bežné príjmy

312
ÚPSVaR, aktiv.prac., chránená dielňa
51 596
28 632
80 228
V zmysle zmluvy č. 10/2015/§ 54 – VZ/TR o poskytnutí finančného príspevku na podporu
vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného
zamestnania podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, v rámci
národného projektu „podpora zamestnania UoZ“ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku
činnosť, bola mestu zazmluvnená dotácia z ÚPSVaR vo výške 23 119,20 €, čo je 95 % na mzdy
projektových pracovníkov a 494,00 € na materiál z projektu (cca 23 613 €). Prostriedky budú
mestu poskytnuté po zúčtovaní výdavkov formou refundácie. Súčasne bola podaná žiadosť na
ďalší projekt v zmysle § 52 ods.2 zákona o službách zamestnanosti pre aktivačnú činnosť formou
menších obecných služieb s finančným objemom 5 019 €.

Bežné príjmy

4 500 857

28 632

4 529 489

231
Predaj kapitálových aktív
0
2 380
2 380
Po odpredaji vraku havarovaného automobilu spoločnosti ANCORAN, z poistnej udalosti zo dňa
31.3.2015, bola na mestský účet poukázaná čiastka v hodnote 2 380,00 € a zaúčtuje sa na položku
231 predaj kapitálových aktív.
Kapitálové príjmy

12 500

2 380

14 880

454
Prevod zostatku z minulého roka
130 195
-543
129 652
Po schválení Záverečného účtu z roku 2014 a schválení prebytku a jeho použitia sa v rozpočte
upravuje pri jeho schválení navrhnutá čiastka prebytku 130 195 € o 543 €, čo sú prostriedky, ktoré
sa vylučujú z prebytku hospodárenia. Ide o prostriedky, ktoré neboli dočerpané školami do
31.12.2014 a neboli vrátené do štátneho rozpočtu. V zmysle ods. 6 § 16 Zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy – nedočerpané prostriedky škôl 525,03 € - z preneseného výkonu,
sa zo záverečného účtu vylučujú. Súčasne sa vylučujú úroky z mimorozpočtových účtov vo výške
17,92 € (suma cca 543 €).

Príjmové finančné operácie

135 720

-543

135 177

Rozpočtové príjmy celkom

4 649 077

30 469

4 679 546

Bežné výdavky
Program
1.5.
Členstvo v samospr. org. a združ.
7 150
4 890
12 040
V podprograme navyšujeme rozpočet na položke 0860 642006 Príspevky za členstvo
v záujmových a iných združeniach o čiastku 4 890 € na základe uznesenia 73/2015, ktorým bol
schválený vstup mesta do občianskeho združenia Partnerstvo horného Turca z dôvodu spoluúčasti
na projekte CLLD/LEADER. Výška zálohového členského poplatku je v sume 0,75 € na
obyvateľa (k 31.12.2014), čo dohromady činí čiastku 4 888,50 €. V prípade neschválenia projektu
bude mestu uvedená čiastka vrátená.
Správa objektu služieb, ďalších nebytových priestorov
7 536
310
7 846
Po prepočte záloh na Bývalom objekte PZ sa navyšuje rozpočet na el. energiu na celý rok 2015 na
položke 0660 632001 o čiastku 310 €.
3.3.1

3.3.1
Ostatné
2 000
2 000
4 000
Na položke 0620 635006 Údržba na objednávku – ostatné navyšujeme rozpočet o 2 000,00 €
z dôvodu potreby opravy odvodňovacieho potrubia na Starej píle v Diviakoch.
3.3.1
Správa MSÚ
62 700
-3 420
59 280
Z položky 0111 635006 KD – TT – údržba budov sa presúva rozpočet vo výške 3 420 € na údržbu
odvodňovacieho kanálu na Starej píle (2 000 €) a čiastočne vykrýva odvodnenie hrobových miest
na cintoríne v Turčianskych Tepliciach (1 420 €).
4.4.
Cintorínske a pohrebné služby
39 684
3 390
43 074
Na uvedenom podprograme sa na položke 0840 637005 Pohrebné služby vytvára rozpočet na
výdavky spojené s pohrebom občana v sume 470,00 €, ktorý nemá rodinných príslušníkov (za
takýchto okolností mesto vstupuje do dedičského konania). Súčasne na položke 0840 635006
Údržba cintorínov na objednávku TO vytvárame rozpočet v hodnote 2 920 € na odvodňovacie
práce na cintoríne v Turčianskych Tepliciach.
5.1.1
Hliadkovanie a údržba verej.poriadku
11 751
135
11 886
V uvedenom prvku sú zaznamenané presuny medzi položkami v hodnote 75 € a to z 0310 634001
MSP – PHM na 0310 634002 MSP na údržbu auta. Súčasne vytvárame novú položku 0310

637004 s rozpočtom 135 € na novú zmluvu na odchyt psov (45 € / pes, v rozpočte sú odhadovaní
3 psy ročne).
5.3.
Ochrana pred požiarmi
5 800
0
5 800
Na položke 0320 634002 DHZ – údržba auta máme deficitný rozpočet v sume 700 €, ten
vykryjeme čiastočne z odevov (350 €) a čiastočne z údržby požiarnej techniky (350 €). Celkovo
rozpočet podprogramu sa nemení.
9.1.
Kultúrne podujatia
39 850
3 036
42 886
Na kultúrnom podujatí Teplické dni navyšujeme rozpočet o 3 036 € a súčasne presúvame
nevyčerpaný rozpočet z kultúrnej akcie pri príležitosti MDD – Z rozprávky do rozprávky
v hodnote 1 715 € rovnako na Teplické dni. Po uvedených presunoch bude na akcii Teplické dni
rozpočet v hodnote 19 727 €.
11.2.
Verejná zeleň
76 859
32 192
109051
Na uvedenom podprograme a prvku je vytvorený rozpočet na projekt z Úradu práce na aktivačnú
činnosť § 54 na podporu zamestnanosti, ktorý je s 5 % spoluúčasťou mesta v hodnote 27 173 €,
ktorý je rozvrhnutý na mzdy v hodnote 19 750 €, odvody 6 903 € a tovary a služby v hodnote 520
€. Projekt bude ešte členený na položkách s kódovaním 13T1 a 13T2. Súčasne sa k už
spomínanému projektu priraďuje ďalší projekt § 52 v objeme 5 019 € na aktivačnú činnosť
z Úradu práce formou menších obecných služieb, ktorý sa tiež člení na mzdy v hodnote 1 770 €,
odvody v hodnote 30 € a tovary a služby v hodnote 3 219 €.
13.1.1 Jednorazové výpomoci pre rod.s deťmi
11 900
50
11 950
Na prvku vytvárame rozpočet pre príspevok primátora prvému narodenému dieťaťu v roku v sume
50 €.
13.2.
Klub dôchodcov
6 183
0
6 183
V klube dôchodcov sa opravoval zosilňovač a vzhľadom na to, že sme nemali rozpočet na údržbu
na položke Údržba prevádzkových strojov 1020 635004, presúvame tam 50 € z položky 1020
633006 Materiál. Rozpočet podprogramu sa celkovo nemení.
14.2.
Verejná správa
137 453
200
137 653
V uvedenom podprograme navyšujeme rozpočet na položke 0111 633006 VS – telekomunikačná
technika o 200 € a to z dôvodu zakúpenia antény na parlament mladých na prenos internetu.

Bežné výdavky

4 247 295

42 783

4 290 078

Kapitálové výdavky
14.2.
Zakúpenie osobného automobilu pre MSU 8 078
2 380
10 458
Po odkúpení vraku služobného auta ROOMSTER spoločnosťou ANCORAN mesto prijalo
prostriedky v hodnote 2 380 €, ktoré akumuluje na položke 0111 714001 ako rezervu pre prípad,
keby sa zakúpil nový automobil pre potreby MSÚ. Naakumulované prostriedky sú v hodnote
10 458 €.

Kapitálové výdavky

254 511

2 380

256 891

14.1.
Splátky istiny komerčných úverov
60 882
- 14 694
46 188
Na položke 0170 821005 Splátka úveru VUB bol po poslednej úprave rozpočet vo výške 14 694
€., ktorý slúžil ako rezerva. Po zapracovaní ďalších výdavkov v 3. zmene rozpočtu sa rezerva
rozpúšťa na vykrytie uvedených zmien. Súčasne po schválení Záverečného účtu za rok 2014
a schválení použitia prebytku – na splácanie istiny úverov mesta v roku 2015 v hodnote 129 652 €
sa mení kódovanie úverov. Úver vo VUB s kódom 46 sa rozpúšťa a kód 46 (prebytok
z predchádzajúceho roku) sa v sume 22 785 € presúva na splátky úveru v SLSP (25 710 €) pričom
zvyšná suma splátok v SLSP v hodnote 2 925 € zostáva na kóde 41.
Výdavkové finančné operácie

Rozpočtové výdavky celkom

147 271

-14 694

132 577

4 649 077

30 469

4 679 546

Rozpočet je vyrovnaný.

Vypracoval: Ing. L. Porubská

Turčianske Teplice 10.06.2015

Schválené mestským zastupiteľstvom dňa 25.62015 uznesením č. 91/2015

