MESTSKÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE
Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Rozpočtové opatrenie 5/prim/2019 na rok 2019
k 10.5.2019
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 pri
dosiahnutí vyšších príjmov, vykonané k 10.5.2019.
Zmena rozpočtu je vyrovnaná. Prebytok v rozpočte mesta vo výške 380 € je zaradený do výdavkov
právnych subjektov – ZŠ.
V rozpočte mesta sa znižujú bežné výdavky o 9 800 €, zvyšujú kapitálové výdavky o 9 420,00 €,
v rozpočte škôl sa zvyšuje rozpočet bežných príjmov o 8 216,38 € a zvyšuje rozpočet bežných
výdavkov o 8 596,38 €.

Rozpočet mesta
A: presuny rozpočtových prostriedkov
A1 – presun z nešpecifikovaných prác
Výdavky
Program.
štruktúra

Funkčná klasifikácia

Ekonomická
klasifikácia

Akcia

Presun

3.2

0610 rozvoj bývania

600 bežné výdavky

Nešpecifikované práce

- 1 718,00 €

3.2

0660 bývanie a občianska
vybavenosť

600 bežné výdavky

Zvyšovanie počtu miestnych
plánov a opatrení súvisiacich
s nízkouhlíkovou stratégiou

+ 1 518,00 €

Spolu

-

200,00 €

Z rezervy na nešpecifikované práce zaraďujeme 1 518,00 € - do rozpočtu akcie „Zvyšovanie počtu
miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou“. Mesto požiadalo o NFP
v rámci 39. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP v znení usmernenia č. 1 zameranej
na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, prioritná os 4, špecifický cieľ 4.4.1
Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky
typy území, kód výzvy: OPKZP-PO4-CV44-2018-39 na vypracovanie energetickej koncepcie.
Žiadosť o NFP bola schválená, preto zaraďujeme spolufinancovanie projektu vo výške 1 518,00 €
(zmluva č. 298/2019).
Prebytok 200,00 € presúvame do ZŠ Športovcov - komentár viď C1.
A2 – Výbeh pre výcvik psov
Výdavky
Program.
štruktúra

Funkčná klasifikácia

Ekonomická
klasifikácia

7.3

0620 rozvoj obcí

600 bežné výdavky

7.3

0620 rozvoj obcí

700 kapitálové výdavky

Spolu

Akcia

Presun

-

- 9 420,00 €

Výbeh pre výcvik psov

+ 9 420,00 €
0,00 €

Prostriedky na vybudovanie výbehu pre výcvik psov sú v rozpočte zaradené v bežných výdavkoch.
Tieto výdavky však majú investičný charakter, preto sme ich presunuli do kapitálových výdavkov.

9 420 € predstavujú výdavky na realizačný projekt pre stavebné povolenie (420 €) a na samotnú
realizáciu (9 000 €).
A3 – Kultúrna infraštruktúra
Výdavky
Program.
štruktúra
1.1.10

11.2

Funkčná klasifikácia

Ekonomická
klasifikácia

Akcia

Presun

0473 cestovný ruch

600 bežné výdavky

-

- 1 680,00 €

0820 kultúrne služby

600 bežné výdavky

-

+ 1 680,00 €
0,00 €

Spolu

V rozpočte sú vyčlenené prostriedky na nákup kníh na reprezentačné účely v podprograme 1.1.10
Cezhraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy. Vo výške 1 680 € ich presúvame podľa potreby
čerpania (nákup kníh „Partizánske a okolie z neba“).
A4 – Grantový systém vzdelávanie
Výdavky
Program.
štruktúra
10.7

Funkčná klasifikácia
0950 vzdelávanie
nedefinované podľa úrovne

Ekonomická
klasifikácia
600 bežné výdavky

Akcia
-

Presun
-

180,00 €

- 180,00 €

Spolu

Presun prostriedkov bežného rozpočtu grantového systému na vzdelávanie do rozpočtu ZŠ R. Jašíka
na nákup cien pre víťazov Okresnej olympiády v ľahkej atletike žiakov ZŠ.
Do výdavkov zaradené v C2.

B: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov – nie je

Rozpočet škôl
C: presuny rozpočtových prostriedkov
C1 – Základná škola Športovcov
Výdavky
Program.
štruktúra
10.2

Funkčná klasifikácia
09 základné vzdelávanie

Ekonomická
klasifikácia
630+640 výdavky na
prevádzku

Spolu

Zariadenie
ZŠ Športovcov

Presun
+

200,00 €

+

200,00 €

Z nešpecifikovaných prác (A1) zaraďujeme do rozpočtu ZŠ Športovcov 200 € na spoluúčasť na
projektoch. ZŠ vypracovala na základe „Výzvy MŠVVaŠ SR na spracovanie rozvojových projektov
na rok 2019“ nasledovné projekty:
1. „Moja firma“ (v rámci projektu „Finančná gramotnosť“),
2. „Naučme sa chrániť“ (v rámci projektu „Enviroprojekt 2019“).
Maximálna výška finančného príspevku na 1 projekt je 2 000 € a spoluúčasť zriaďovateľa je 100 €
(5%). Spoluúčasť bude ZŠ zaslaná po schválení projektu a obdržaní dotácie.
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C2 – ZŠ R. Jašíka
Výdavky
Program.
štruktúra
10.2

Funkčná klasifikácia
09 základné vzdelávanie

Ekonomická
klasifikácia
630+640 výdavky na
prevádzku

Zariadenie
ZŠ R. Jašíka

Spolu

Presun
+

180,00 €

+

180,00 €

Z bežného rozpočtu grantového systému na vzdelávanie zaraďujeme do rozpočtu ZŠ R. Jašíka
180 € na nákup cien pre víťazov Okresnej olympiády v ľahkej atletike žiakov ZŠ.

D: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov
D1 – Základná škola Radovana Kaufmana
Príjmy
Ekonomická klasifikácia

Zmena

292012 dobropis za teplo

+

3 322,96 €

Spolu

+

3 322,96 €

Výdavky
Program.
štruktúra
10.2

Funkčná klasifikácia
09 základné vzdelávanie

Ekonomická
klasifikácia
630 + 640 výdavky na
prevádzku

Zariadenie
ZŠ Radovana Kaufmana

Zmena
+ 3 322,96 €
+ 3 322,96 €

Spolu

ZŠ požiadala o zaradenie nerozpočtovaných príjmov za dobropis za teplo. Ide o 3 322,96 €, ktoré použije na
úhradu energií.

D2 – Základná škola s materskou školou Veľká okružná
Príjmy
Ekonomická klasifikácia

Zmena

311 dar ZSE

+

500,00 €

Spolu

+

500,00 €

Výdavky
Program.
štruktúra
10.2

Funkčná klasifikácia
09 základné vzdelávanie

Ekonomická
klasifikácia
630 + 640 výdavky na
prevádzku

Spolu

Zariadenie
ZŠ s MŠ Veľká okružná

Zmena
+

500,00 €

+

500,00 €

ZŠ požiadala o zaradenie zvýšených vlastných príjmov – účelovo určený dar Nadácie ZSE - do bežných
výdavkov, ktoré škola použije na akciu Memoriál Jána Chochulu.

D3 – Základná škola Športovcov
Príjmy
Ekonomická klasifikácia

Zmena

292012 dobropis za plyn

+

4 172,02 €

311 dar Nadácia Petit Academy

+

221,40 €

Spolu

+

4 393,42 €
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Výdavky
Program.
štruktúra
10.2

Funkčná klasifikácia
09 základné vzdelávanie

Ekonomická
klasifikácia
630 + 640 výdavky na
prevádzku

Zariadenie
Základná škola Športovcov

Zmena
+ 4 393,42 €
+ 4 393,42 €

Spolu

Zvýšené vlastné príjmy – dobropis za plyn v ZŠ a dar od Nadácie Petit Academy zaraďujeme do bežných
výdavkov ZŠ o 4 393,42 €, z toho:
4 172,02 € - na nákup učebných pomôcok v ZŠ,
221,40 € - na úhradu nákladov v ZŠ (nákup novín) súvisiacich s projektom SME V ŠKOLE.

Partizánske, 10.5.2019
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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