MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE-833/2020

Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja: 17.09.2020

Návrh na Zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Béni Egressy - Egressy
Béni Városi Művelődési Központ, Hradná 1, 945 01 Komárno

Zodpovedný predkladateľ/
Felelős előterjesztő
Vypracoval / Témafelelős

Mgr. Art. Róbert Lakatos
riaditeľ príspevkovej organizácie
Mgr. Gábor Katona
ekonóm príspevkovej organizácie
Nagyová Eva, rozpočtárka

Odborná komisia/
Véleményező szakbizottság
Finančná komisia – Pénzügyi Bizottság
Mestská rada/ Városi Tanács

Dátum/dátum
07.09.2020
09.09.2020

Prílohy - Mellékletek:
1.
Dôvodová správa a návrh na uznesenie
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Dôvodová správa - Indoklás:
MsKS Béni Egressyho v roku 2020 začalo s údržbou a opravou budov – Hlavná
budova a predná časť Dôstojníckeho pavilóna. Od začiatku roka dalo vybudovať internetový
systém, zakúpilo potrebné zariadenia a vybudovalo verejnú wi-fi sieť v celom objekte.
Od januára boli uskutočnené rekonštrukcie kancelárií, zrkadlovej sály, dolných
chodieb, a interiéru budovy na Hradnej č.1., ako aj povinné revízie budov, maľovanie
priestorov, pokládka parkiet a PVC, nákup interiérových vybavení a výpočtovej techniky.
Bola naštartovaná webová stránka – www.mskskomarno.sk – s online predajom
lístkov na svoje programy, bolo potrebné navýšenie kapitálových výdavkov o 2 830 eur.
V januári sme obdržali ročné vyúčtovanie energetiky a plynu,
z dobropisov 1250 eur, ktoré sme použili na náklady tovaru a služieb.

získali

sme

Prevod prostriedkov z minulého obdobia do rozpočtu je potrebné kvôli obmedzeniam
a opatrení koronavírusu – COVID 19. Naplánované príjmy nemohlo MsKS splniť podľa
rozpočtu a bolo potrebné použiť finančné prostriedky z minulého obdobia na údržbu a opravu
a tovaru a služieb, a to v celkovej sume 18 000 eur, z toho 14 400 eur k 30.6.2020
a ďalších 3 600 eur k 21.8.2020.
Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho – Egressy Béni Városi, Művelődési Központ,
Hradná č. 1 Komárno, predložilo výsledok hospodárenia k 30.6.2020
Výsledok finančného hospodárenia k 30.6.2020
Celkové rozpočtové príjmy
Celkové rozpočtové výdavky
Výsledok finančného hospodárenia:

183 821,25 EUR
190 870,65 EUR
- 7049,40 EUR

Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek állásfoglalásai:
Mestsky úrad – Návrh MsÚ
Upozorňuje na dodržiavanie zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tiež
upozorňuje dodržiavať Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Komárno platné
od 01.01.2020.t.j.príspevková organizácia je povinná dosahovať príjmy určené svojím
rozpočtom a výdavky rozpočtu môže čerpať len do výšky skutočne dosiahnutých príjmov
bežného roka.
Mestský úrad – doporučuje schváliť návrh uznesenia
Komisie - Hlasovanie
Stanovisko FK zo dňa: 07.09.2020 Hlasovanie: (8-0-0)
Stanovisko Rady zo dňa: 09.09.2020 Rada odporúča schváliť návrh (6-0-0)
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Návrh uznesenia - Határozati javaslat:

Návrh na uznesenie
k návrhu na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie na rok 2020

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
dôvodovú správu k návrh na zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Béni
Egressy - Egressy Béni Városi Művelődési Központ, Hradná 1, 945 01 Komárno,

B/

schvaľuje
zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Béni Egressy - Egressy Béni Városi
Művelődési Központ na rok 2020, povolené prekročenie bežných príjmov a
príjmových finančných operácií
a povolené prekročenie bežných výdavkov
a kapitálových výdavkov nasledovne:
1) zvýšenie bežných príjmov, položka 292 012 z dobropisov, o sumu 1 250,00 eur
2) zvýšenie bežných výdavkov, odd. 08. , položka 630 – tovary a služby, o sumu
1 250,00 eur
3) zvýšenie príjmov finančných operácií, položka 453 prevod finančných
prostriedkov z predchádzajúcich rokov, o sumu 18 000,00 eur,
4) zvýšenie kapitálových výdavkov, odd. 08. , položka 711 003 nákup softvéru,
o sumu 2 830,00 eur,
5) zvýšenie bežných výdavkov, odd. 08. , položka 630 – tovary, služby a údržba,
o sumu 15 170,00 eur,

C/

žiada
Mgr. Art. Róberta Lakatosa, riaditeľa príspevkovej organizácie
1) premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B /tohto uznesenia do rozpočtu
príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho strediska Béni Egressy - Egressy
Béni Városi Művelődési Központ, Hradná 1, 945 01 Komárno na rok 2020.
2) dodržiavať zákon č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dodržiavať Zásady nakladania
s finančnými prostriedkami mesta Komárno. Výdavky rozpočtu čerpať len do
výšky skutočne dosiahnutých príjmov bežného roka.
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