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Plnenie kapitálových výdavkov
za rok 2007
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sa čerpali
v celkovom objeme 117 323 tis. Sk a predstavujú softvér akruálne účtovníctvo 60 tis. Sk,
splátky leasingu na osobné automobily 812 tis. Sk, výdavky na výpočtovú techniku a server
214 tis. Sk, výdavky na evidenciu dochádzky 70 tis. Sk, vybudovanie sociálnych zariadení na
Slnečných jazerách 1 038 tis. Sk a nákup ostatných kancelárskych a meracích zariadení 143
tis. Sk. Tiež boli čerpané finančné prostriedky na investičné projekty spolufinancované zo
štrukturálnych fondov v celkovej výške 114 986 tis. Sk /viď tabuľková časť materiálu
„výdavky“/.
EKONOMICKÁ OBLASŤ – výdavky v ekonomickej oblasti boli vo výške 5 795 tis. Sk /v tom
zahrnuté výdavky na ÚPD 108 tis. Sk, ktoré boli zúčtované na výdavky obcí/.
V skupine palivá a energia sa čerpali výdavky vo výške 800 tis. Sk, z toho na práce na
elektrickom vedení na VO v meste 519 tis. Sk, Slnečné jazerá 281 tis. Sk.
V skupine výstavba bolo na nákup pozemkov 50 tis. Sk, na prípravnú a projektovú
dokumentáciu na akcie nadstavba nájomných bytov 199 tis. Sk, dodatočné projekty na
rekonštrukciu MsKS 55 tis. Sk a na ÚPD mesta 108 tis. Sk.
Výdavky skupiny cestná doprava sa čerpalo 4 583 tis. Sk nasledovne:
Investičná akcia
Pivničná štvrť
Nitrianska ul.
Kruhová križovatka Lidl
Spolu

Celkom použitá
suma v tis. Sk
4 479
3
101
4 583

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – boli čerpané 643 tis. Sk v kapitálových
výdavkoch v skupine rozvoj obcí na nákup postrekovača pre stredisko údržby mesta 33 tis.
Sk, žacieho stroja 139 tis. Sk a vybudovanie nových detských ihrísk 124 tis. Sk. Tiež sa
použili finančné prostriedky na obstaranie úžitkového automobilu Kia formou leasingu 347
tis. Sk.
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – v tomto oddieli bolo čerpanie vo výške 258 tis. Sk.
Výdavky na Stredisko sociálnej starostlivosti v roku 2007 sa použili na obstaranie
elektrického kotla 131 tis. Sk.
Výdavky na Zariadenie opatrovateľskej služby tvorili v roku 2007 rekonštrukciu budovy –
výmena okien 127 tis. Sk.
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