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Mestskému zastupiteľstvu
v Snine

K bodu: Návrh piatej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2007

Predkladá:

Návrh uznesenia:

Ing. Štefan Milovčík

Mestské zastupiteľstvo v Snine
berie na vedomie
dôvodovú správu a
schvaľuje
zmenu rozpočtu na rok 2007 takto:
BEŽNÝ ROZPOČET
- zvýšenie príjmov o 663 tis. Sk,
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
- zvýšenie príjmov o 795 tis. Sk,
FINANČNÉ OPERÁCIE
- zníženie príjmov o 1 458 tis. Sk,
Rozpočet po úprave bude:
Príjmy
Výdavky

Spracoval:
Ing. Jana Rosičová

Prebytok/
Schodok

BEŽNÝ ROZPOČET v tis. Sk
272 320
233 874
+38 446
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET v tis. Sk
30 564
81 296
-50 732
FINANČNÉ OPERÁCIE v tis. Sk
17 687
5 401
+12 286

Snina, december 2007
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Dôvodová správa
Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2007 bol schválený uznesením MsZ č. 972/2006 zo dňa
22. 11. 2006. Prvá zmena rozpočtu mesta Snina na rok 2007 bola schválená 01. 03. 2007 uznesením MsZ
č. 26/2007, druhá zmena bola schválená 06. 06. 2007 uznesením MsZ č. 111/2007, tretia zmena bola
schválená 06. 09. 2007 uznesením MsZ č. 162/2007, štvrtá zmena bola schválená 13. 12. 2007 uznesením
MsZ č. 226/2007. Navrhovaná piata zmena je predkladaná z dôvodu chyby pri štvrtej zmene rozpočtu,
kde neboli zapracované všetky príjmy škôl a školských zariadení.
Príjmová časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 663 tis. Sk (tab. č. 2). Ide o príjmy škôl
a školských zariadení, ktoré boli zahrnuté vo výdavkovej časti rozpočtu v štvrtej zmene.
Príjmová časť kapitálového rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 795 tis. Sk (tab. č. 4). Ide o prostriedky
z verejnej zbierky na nákup počítačového tomografu.
Príjmová časť finančných operácií sa navrhuje znížiť o 1 458 tis. Sk (tab. č. 6). Ide o prostriedky
z rezervného fondu na financovanie investičných akcií. Celkovo sa pre rok 2007 navrhuje použitie
z rezervného fondu v čiastke 16 523 tis. Sk. Tieto prostriedky budú použité na výstavbu na dopracovanie
projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu bazénov v RO Rybníky a jej aktualizáciu v sume 1 800 tis.
Sk, na projektovú dokumentáciu na Rekonštrukciu hotela Družba v čiastke 443 tis. Sk, na nákup CT
prístroja v čiastke 13 861 tis. Sk a na stavebné úpravy miestnosti CT v sume 419 tis. Sk.
Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými
operáciami je rozpočet mesta vyrovnaný (tab. č. 1).
Tabuľka č. 3, rozpis k tab. č. 3 a tab. č. 5, ktoré sa týkajú výdavkovej časti rozpočtu zostávajú
nezmenené.

