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Zhrnutie a návrh uznesení
I.

Zhrnutie

Mestské centrum kultúry Malacky predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Malackách
Návrh prvej zmeny rozpočtu p.o.m MCK za rok 2018.
1.1.

Východisko:

§ 20 ods. 3 VZN č. 17/2011 o rozpočtových pravidlách
1.2.

Stručný súhrn informácií:

Mestské centrum kultúry Malacky predkladá MsZ Malacky návrh prvej zmeny rozpočtu
p.o.m MCK za r.2018. V predkladanej zmene rozpočtu na rok 2018 je zakomponovaný
zostatok z predchádzajúceho roku vo výške 13 642,00€. Navýšenie finančných prostriedkov
schváleného rozpočtu je zapracované v príjmovej i výdavkovej časti.
1.3. Dôvodová správa
Mestské centrum kultúry Malacky predkladá MsZ Malacky Návrh prvej zmeny rozpočtu
p.o.m MCK Malacky za r.2018.
V predkladanej zmene rozpočtu na rok 2018 je zakomponovaný zostatok z predchádzajúceho
roku vo výške 13 642,00€. Navýšenie finančných prostriedkov schváleného rozpočtu je
zapracované v príjmovej i výdavkovej časti. Vo výdavkovej časti je navýšenie o sumu 5
000,00€ zakomponované v položke 611 - mzdy, navýšenie je spôsobené, zvýšením miezd
v roku 2018 o 4,8%, organizácia mala rozpočtované zvýšenie iba o 4%, ďalej navýšením
príplatkov za prácu cez víkend a sviatok podľa Zákonníka práce platného od 1.5.2018,
zostávajúca suma tejto položky bude použitá na prijatie zamestnanca na znížený pracovný
pomer do strediska TIK a kaštieľ. So zvýšením položky mzdy súvisí navýšenie
zakomponované v položke 620 – poistné a príspevok do poisťovní, ide o sumu 2 253,00€.
Ďalšie navýšenie o sumu 6 000,00€ je zakomponované do položky 630 – Tovary a služby.
Suma bude použitá na nákup kníh pre čitateľov knižnice, nákup PC a softvérov pre
pracovníkov MCK, do strediska TIK a kaštieľ a na štandartnú a rutinnú údržbu.
1.4. Zdroje informácií a právnych noriem:
Zákon č. 523/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
VZN č. 17/2011 o rozpočtových pravidlách
Schválený rozpočet MCK Malacky na rok 2018.
Malacky, dňa 14.6.2018
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Zhrnutie a návrh uznesenia
II. Návrh uznesenia
2.1. Návrh uznesenia predkladateľa:
Mestské zastupiteľstvo v Malackách
1) b e r i e n a v e d o m i e
dôvodovú správu k Návrhu prvej zmeny rozpočtu p.o.m MCK za rok 2018, ako je
uvedené v mat. Z 59/2018.

2) s c h v a ľ u j e
prvú zmenu rozpočtu p.o.m MCK za rok 2018 nasledovne:
a) bežné príjmy:
zvýšenie príjmov položky 453 – zostatok z predchádzajúcich rokov

o 13 642,00€

Celkové bežné príjmy predstavujú po zmene sumu 449 432,00€.
b) bežné výdavky:
zvýšenie výdavkov položky
610 – mzdy a platy
620 – poistné a odvody do poisťovní
630 – tovary a služby
Celkové bežné výdavky predstavujú po zmene sumu 449 432,00€.
2.2. Návrh uznesení komisií MsZ:

Malacky, dňa 14.06.2018

o 5 000,00€
o 2 253,00€
o 6 389,00€

