Mesto Snina, primátorka

Mestskému zastupiteľstvu

Na rokovanie dňa: 21.03.2019

v Snine

Číslo poradia:

K bodu: Návrh tretej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2019 – Rozpočtové opatrenie č. 3

Predkladá:

Návrh uznesenia:

Ing. Daniela Galandová

Mestské zastupiteľstvo v Snine

primátorka

berie na vedomie
dôvodovú správu a
schvaľuje
zmenu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým
opatrením č. 3 takto:
BEŽNÝ ROZPOČET
- zvýšenie výdavkov o 170 000 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
- bez zmeny
FINANČNÉ OPERÁCIE
- bez zmeny
Rozpočet po zmene bude:
Príjmy

Výdavky

Prebytok/
Schodok

Spracoval:

BEŽNÝ ROZPOČET
14 481 342 € 13 668 492 €

+ 812 850 €

Ing. Dana Mariničová
vedúca finančného oddelenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
272 000 € 4 536 898 €

- 4 264 898 €

Snina marec 2019

FINANČNÉ OPERÁCIE
4 127 048 €
625 000 €

+ 3 502 048 €

ROZPOČET CELKOM
18 880 390 € 18 830 390 €

+

50 000 €

2
Dôvodová správa
Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2019 bol schválený uznesením MsZ č. 536/2018 zo
dňa 18.10.2018, prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 14/2019 dňa 31.01.2019,
druhá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 23/2019zo dňa 26.2.2019..
Príjmová časť bežného rozpočtu je schválená v celkovej sume 14 481 342 €. Príjmová časť
bežného rozpočtu ostáva bez zmeny.
Výdavková časť bežného rozpočtu je schválená v celkovej sume 13 498 492 € a navrhuje sa
zvýšiť o 170 000 € na celkovú sumu 13 668 492 € (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke).
Bežné výdavky sa navrhujú upraviť takto:
-

na rekreáciu, kultúru a náboženstvo o + 170 000 € takto:

Navrhnuté je zvýšenie na priame dotácie v celkovej sume 170 000 € (na šport 87 550 €, na kultúru
5 850 €, na Rock pod kameňom 30 000 € a na náboženské a iné spoločenské služby 46 600 €).
Návrh rozdelenia dotácií podľa jednotlivých žiadateľov s určením účelu použitia a výšky navrhnutej
dotácie je uvedený v prílohe č. 1.
Kapitálové príjmy a výdavky sa nemenia.
Finančné operácie sa nemenia.
Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými
operáciami je rozpočet mesta zostavený ako prebytkový s prebytkom 50 000 € a s príjmami
18 880 390 € a výdavkami 18 830 390 € (tab. č. 1).
V prebytku sú vyčlenené prostriedky 50 000 € na spolufinancovanie podaných a ešte
nevyhodnotených projektov z európskych fondov – „Revitalizácia historických objektov Snina –
Chust“ a „Unikátne historické parky - poklady slovensko-poľského pohraničia“.
Návrh tretej zmeny rozpočtu podľa programov je premietnutý do jednotlivých programov
programového rozpočtu (tab. č. 8).
Ku dňu uzávierky materiálu nebolo k dispozícii stanovisko komisie finančnej a správy
majetku ani stanovisko MsR.

