MESTSKÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE
Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Rozpočtové opatrenie 3/prim/2019 na rok 2019
k 13.3.2019
Zdôvodnenie:
V zmysle čl. 3 bod 7 a bod 8 písm. a), b) a čl. 5 bod 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Partizánske o rozpočtových pravidlách mesta Partizánske č. 21/2009 v znení aktualizácie č. 1, 2 a 3,
predkladáme rozpočtové opatrenia – presuny rozpočtových prostriedkov a povolené prekročenie
výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, vykonané k 13.3.2019.
Zmena rozpočtu je vyrovnaná.
V rozpočte mesta sa znižujú bežné výdavky o 5 280 €, zvyšujú kapitálové výdavky o 5 280 €,
zvyšujú príjmové aj výdavkové finančné operácie o 5 000 € a v rozpočte škôl sa zvyšujú bežné
príjmy aj bežné výdavky o 5 653,37 €

Rozpočet mesta
A: presuny rozpočtových prostriedkov
A1 – Výbeh pre výcvik psov - projekt
Výdavky
Program.
štruktúra

Funkčná klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

7.3

0620 rozvoj obcí

600 bežné výdavky

7.3

0620 rozvoj obcí

700 kapitálové výdavky

Akcia

Výbeh pre výcvik psov projekt

Presun
-

580,00 €

+

580,00 €
0,00 €

Spolu

Presun finančných prostriedkov na spracovanie projektu akcie „Výbeh pre výcvik psov“, ktorý bude
vybudovaný v priestoroch pre venčenie psov v mestskej časti Luhy II pri železnici. V rozpočte bol
výbeh pre výcvik psov rozpočtovaný už pri schválení, v bežných výdavkoch. Bude to však
kapitálový výdavok, preto prostriedky presúvame. Po uskutočnení verejného obstarávania na
dodávateľa, budú cez rozpočtové opatrenie presunuté aj prostriedky na realizáciu projektu.
A2 – Detské ihrisko Žihadielko – prípravné práce
Výdavky
Program.
štruktúra
1.1.3
3.2
Spolu

Funkčná klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

0111 výkonné
a zákonodarné orgány

600 bežné výdavky

0620 rozvoj obcí

700 kapitálové výdavky

Akcia

Presun
-

Detské ihrisko Žihadielko

4 700,00 €

+ 4 700,00 €
0,00 €

Presun finančných prostriedkov na akciu Detské ihrisko Žihadielko na prípravu územia a úpravy
terénu (vytýčenie umiestnenia, odkop do hĺbky 30 cm po celej ploche umiestnenia a prístupový
chodník k ihrisku), na ktorú sa mesto zmluvne zaviazalo spoločnosti Lidl Slovenská republika.
Detské ihrisko samotné bude vybudované spoločnosťou Lidl Slovenská republika, z finančných
prostriedkov získaných verejným hlasovaním. Hodnota ihriska bude 87 000 €. Na vykrytie týchto
výdavkov sme použili prostriedky z položky na údržbu a update ekonomického softvéru, ktoré boli
rozpočtované vyššie, ale ich skutočná potreba sa upravila podľa počtu spravovaných a používaných
modulov.

A3 – Životné prostredie – mestská zeleň
Výdavky
Program.
štruktúra
7.1
1.1.1

Funkčná klasifikácia

Ekonomická
klasifikácia

Akcia

Presun

0620 rozvoj obcí

600 bežné výdavky

-

- 14 844,50 €

0111 výkonné
a zákonodarné orgány

600 bežné výdavky

-

+ 14 844,50 €
0,00 €

Spolu

Presun finančných prostriedkov z bežného rozpočtu (všeobecné služby) podprogramu 7.1 Mestská
zeleň do rozpočtu prvku 1.1.1 - samospráva – na mzdy a odvody zamestnancov MsÚ vo výške
14 844,50 €. V predchádzajúcom období boli práce pri údržbe verejnej zelene zabezpečované
dodávateľsky - na faktúru. Predmetné služby boli mestu mesačne fakturované a uhrádzali sa z
podprogramu 7.1, ekonomická klasifikácia všeobecné služby. Nakoľko od 1.1. 2019 je táto činnosť
zabezpečená vlastnými zamestnancami, vykonávame horeuvedený presun prostriedkov, lebo
výdavky budú čerpané cez mzdy a odvody.
A4 – Prípravná a projektová dokumentácia
Výdavky
Program.
štruktúra

Funkčná klasifikácia

Ekonomická
klasifikácia

Akcia

Presun

3.2

0610 rozvoj bývania

700 kapitálové výdavky

Prípravná a projektová
dokumentácia

- 5 800,00 €

3.2

09 základné vzdelanie

700 kapitálové výdavky

Zlepšenie energetickej
hospodárnosti ZŠ Radovana
Kaufmana

+ 5 800,00 €
0€

Spolu

Z prostriedkov rozpočtu na prípravnú a projektovú dokumentáciu presúvame prostriedky do
rozpočtu akcie "Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Radovana Kaufmana" - na vypracovanie
projektovej dokumentácie. Prostriedky na realizáciu projektu boli schválené v MsZ 30.4.2019 z
rezervného fondu vo výške 400 000 €.

B: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov
B1 – Zábezpeky
Príjmy
Ekonomická klasifikácia

Zmena

453 prostriedky z predchádzajúcich rokov

+

5 000,00 €

Spolu

+

5 000,00 €

Výdavky
Program.
štruktúra
1.1.3

Funkčná klasifikácia
0111 výkonné a zákonodarné
orgány

Ekonomická klasifikácia
800 výdavkové finančné
operácie

Spolu

Akcia
-

Zmena
+

5 000,00 €

+

5 000,00 €

Do rozpočtu zaraďujeme 5 000 € na vrátenie zábezpeky firme ALEGO s. r. o Pezinok, ktorú zložila
v roku 2018 na „Obchodnú verejnú súťaž na výber investičného zámeru spojenú s prenájmom
a budúcim odpredajom nehnuteľnosti na Februárovej ul.“. Súťaž bola v MsZ dňa 26.2.2019
uznesením č. 50/II/2019 zrušená.
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Rozpočet škôl
C: presuny rozpočtových prostriedkov – nie sú
D: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov
D1 – Základná škola Rudolfa Jašíka
Príjmy
Ekonomická klasifikácia

Zmena

292012 Z dobropisov

+

5 653,37 €

Spolu

+

5 653,37 €

Výdavky
Program.
štruktúra

Funkčná klasifikácia

Ekonomická
klasifikácia

Zariadenie

Zmena

10.2

09 základné vzdelávanie

630 + 640 výdavky na
prevádzku

ZŠ Rudolfa Jašíka

+ 4 240,00 €

10.4.2

09603 vedľajšie služby
poskytované v školstve

630 + 640 výdavky na
prevádzku

ŠJ pri ZŠ Rudolfa Jašíka

+ 1 413,37 €
+ 5 653,37 €

Spolu

Na základe požiadavky na úpravu rozpočtu zvyšujeme rozpočet bežných príjmov ZŠ R. Jašíka (dobropis
za plyn) a zároveň aj rozpočet bežných výdavkov o 5 653,37 €:
+ 4 240,00 € - do ZŠ - na nákup všeobecného materiálu,
+ 1 413,37 € - do ŠJ pri ZŠ R. Jašíka – na nákup vybavenia kuchyne (príbory a taniere, poháre, plechy, hrnce
a pod.).

Partizánske, 13.3.2019
Predkladá:

Ing. Miroslava Balogová, vedúca OFIR, v.r.

Za správnosť:

Ing. Dáša Jakubíková, prednosta MsÚ, v.r.

Schválil:

doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD., primátor, v.r.
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