Dôvodová správa
V súlade so zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.,
predkladáme zmenu rozpočtu mesta Partizánske č. 1/MsZ/2017 pre rok 2017 k 23.2.2017. Zmena
rozpočtu je vyrovnaná.
Na základe uznesenia z Mestskej rady zo dňa 7.2.2017 je navrhnuté zníženie limitu MsR
v oblasti vzdelávania o 700 €, ktoré Mestská rada nerozdelila. Zmena v rozpočte sa
nevykonáva, prostriedky zostávajú v rozpočte na dotáciách pre oblasť školstva.

Rozpočet mesta
A: presuny rozpočtových prostriedkov
A1 – presuny v investíciách
Výdavky
Program.
štruktúra

Funkčná klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

3.2

0451 cestná doprava

700 kapitálové výdavky

3.2

0451 cestná doprava

700 kapitálové výdavky

Akcia

Schválená zmena

Chodník Notárska záhrada
Veľké Bielice
Prechod pre chodcov
z notárskej záhrady

-

4 000 €

+

4 000 €
0€

Spolu

Presun prostriedkov medzi investíciami v rámci jedného VMČ je z dôvodu, že rozpočtové náklady
stavby Prechod pre chodcov z notárskej záhrady sú podľa spracovaného projektu vyššie ako sme
plánovali.

B: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov
B1 – čerpanie rezervného fondu na investície zazmluvnené v roku 2016
Príjmy
Ekonomická klasifikácia
454 001 rezervný fond
Spolu
Výdavky
Program.
štruktúra

Funkčná klasifikácia

Schválená
zmena
+ 21 255,50 €
+ 21 255,50 €
Ekonomická klasifikácia

3.2

09 základné vzdelanie

700 kapitálové výdavky

7.2

0620 rozvoj obcí

700 kapitálové výdavky

8.1

0510 nakladanie s odpadom

700 kapitálové výdavky

Spolu

Akcia
Informačný panel ŠC ZŠ
R. Kaufmana
Rekonštrukcia karanténnej
stanice
Rozšírenie spevnených
plôch pre zberné nádoby

Schválená zmena
+

3 572,40 €

+

6 000,00 €

+

11 683,10 €

+

21 255,50 €

Investície uvedené v tabuľke boli kryté v rozpočte a zazmluvnené v roku 2016. Nestihli sa však
dokončiť a vyčlenené prostriedky neboli minuté, cez prebytok prejdú do roku 2017 a budú súčasťou
rezervného fondu. Z dôvodu realizácie investícií je potrebné ich zaradenie do rozpočtu skôr ako
bude schvaľované rozdelenie prebytku. Navrhujeme ich zaradiť zo zostatku, ktorý k 31.12.2016
zostal v rezervnom fonde.
K 31.12.2016 zostalo v rezervnom fonde 824 052,43 €, z toho sa pri schvaľovaní rozpočtu už
použilo 595 951 €. Zostáva voľných 228 101,43 €. A z týchto prostriedkov navrhujeme použiť na
krytie uvedených investícií 21 255,50 €.
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Rozpočet škôl
C: presuny rozpočtových prostriedkov – nie sú
D: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov – nie je
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