MESTSKÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE
Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Rozpočtové opatrenie 2/prim/2017 na rok 2017
k 2.2.2017
Zdôvodnenie:
V zmysle čl. 2 bod 7 a bod 8 písm. a), b) a čl. 4 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 – presun rozpočtových prostriedkov na rok 2017 vykonané
k 2.2.2017.
Rozpočtová zmena je vyrovnaná a nemá dopad na výšku rozpočtu.

Rozpočet mesta
A: presuny rozpočtových prostriedkov
A1 – presuny bežných výdavkov v podprograme 3.2
Výdavky
Program.
štruktúra

Funkčná klasifikácia

Ekonomická
klasifikácia

3.2

0610 rozvoj bývania

600 bežné výdavky

3.2

0820 kultúrne služby

600 bežné výdavky

3.2
Spolu

09 základné vzdelanie

600 bežné výdavky

Akcia
Nešpecifikované
práce
Cezhraničná
spolupráca –
Sprístupnenie
Vodného hradu
Učebne ZŠ

Presun
-

1 612 €

+

112 €

+

1 500 €
0€

Z prostriedkov na nešpecifikované práce presúvame 1 612 €, v tom:
- 112 € na architektonickú štúdiu kaštieľa Vodný hrad Šimonovany, k projektu predkladanému
v rámci cezhraničnej spolupráce s mestom Valašské Meziříčí,
- 1 500 € na spracovanie projektových zámerov pre projekt „Učebne ZŠ“, na ktorý budeme
žiadať externé financovanie.
A2 – presuny kapitálových výdavkov v podprograme 3.2
Výdavky
Program.
štruktúra

Funkčná klasifikácia

Ekonomická
klasifikácia

3.2

0610 rozvoj bývania

700 kapitálové výdavky

3.2

09 základné vzdelanie

700 kapitálové výdavky

3.2

0451 cestná doprava

700 kapitálové výdavky

Akcia
Nešpecifikované
projektové práce
Športový areál ZŠ R.
Kaufmana
Cintorín Šimonovany
– spevnené plochy

Presun
-

5 262,24 €

+

4 422,24 €

+

840,00 €
0€

Spolu

Z prostriedkov na nešpecifikované projektové práce presúvame 5 262,24 €, v tom:
- 4 422,24 € na úhradu faktúry za autorský dozor Športového areálu ZŠ R. Kaufmana v zmysle
zmluvy,
- 840 € na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie akcie Cintorín
Šimonovany – spevnené plochy. Táto akcia je v sume 50 000 € zaradená v rozpočte, ale
prostriedky je možné čerpať až po schválení záverečného účtu koncom apríla. Aby sa však
práce mohli začať, požičiavame si z voľných zdrojov na nešpecifikovaných projektoch.
V priebehu roka sa požičané prostriedky vrátia späť na pôvodnú položku.

B: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov – nie je
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Rozpočet škôl
C: presuny rozpočtových prostriedkov
C1 – ZŠ s MŠ Veľká okružná
Výdavky
Program.
štruktúra
10.2
10.1.2
10.3.3

Funkčná klasifikácia
09 základné vzdelanie
09111 predprimárne
vzdelávanie
0950 vzdelávanie
nedefinované podľa
úrovne

Ekonomická klasifikácia
610 + 620 výdavky na
mzdy
610 + 620 výdavky na
mzdy
610 + 620 výdavky na
mzdy

Akcia

Presun

ZŠ Veľká okružná

-

135 €

MŠ Veľká okružná

+

65 €

ŠKD Veľká
okružná

+

70 €
0€

Spolu

ZŠ s MŠ Veľká okružná požiadala o presun prostriedkov na každoročné ocenenie pracovníkov
v školstve pri príležitosti Dňa učiteľov. Ocenení budú pracovníci v MŠ a ŠKD.

D: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov – nie je
Partizánske, 2.2.2017
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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