MESTSKÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE
Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Rozpočtové opatrenie 3/prim/2017 na rok 2017
k 15.3.2017
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 a povolené prekročenie
výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov na rok 2017 vykonané k 15.3.2017.
Celková zmena rozpočtu je vyrovnaná. V rozpočte mesta sa zvyšujú bežné príjmy o 1 580 €,
znižujú bežné výdavky o 4 200 €. Týmto sa vytvorí prebytok vo výške 5 780 €, ktorý sa použije
v právnych subjektoch na zvýšenie bežných výdavkov.

Rozpočet mesta
A: presuny rozpočtových prostriedkov
A 1 – presun schválených dotácií
Výdavky
Program.
štruktúra
10.7
11.3
10.7

Ekonomická
klasifikácia

Funkčná klasifikácia
0810 rekreačné a športové
služby
0820 kultúrne služby
0810 rekreačné a športové
služby

Limit MsR

Presun

600 bežné výdavky

Fond na podporu
tematického vzdelávania
Na kultúru

600 bežné výdavky

Na vzdelávanie

600 bežné výdavky

-

980 €

-

300 €

- 4 500 €
- 5 780 €

Spolu

Presun dotácií schválených v Mestskej rade dňa 7.2.2017 a 14.3.2017 z limitu Mestskej rady na
vzdelávanie, v oblasti kultúry a z Fondu na podporu tematického vzdelávania do rozpočtu
základných škôl. Podrobný komentár v bode C1.
A 2 – vypracovanie štandardov kvality - presun
Výdavky
Program.
štruktúra
1.1.3
9.2.1
9.1.2

Funkčná klasifikácia
0111 výkonné a zákonodarné orgány
1020 staroba
1070 sociálna pomoc občanom
v hmotnej a sociálnej núdzi

Ekonomická
klasifikácia
600 bežné výdavky
600 bežné výdavky

Presun

600 bežné výdavky

+

400 €
200 €

+

200 €
0 €

Spolu

V sociálnej oblasti sa budú vypracovávať štandardy kvality. Pre opatrovateľskú službu a Oázu –
útulok boli na tento účel v rozpočte vyčlenené prostriedky na dohody o vykonaní práce. Keďže ide
o výdavky, ktoré sledujeme v rozpočte zvlášť, tak presúvame vyčlenené prostriedky podľa
programovej štruktúry.
A3 – presuny kapitálových výdavkov v podprograme 3.2
Výdavky
Program.
štruktúra

Funkčná klasifikácia

Ekonomická
klasifikácia

3.2

0610 rozvoj bývania

700 kapitálové výdavky

3.2

0660 bývanie a občianska
vybavenosť inde
neklasifikované

700 kapitálové výdavky

Akcia
Nešpecifikované
projektové práce
Rekonštrukcia
kaplnky – Domu
smútku Návojovce

Presun
-

1 178 €

+

1 178 €
0€

Spolu
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Z prostriedkov na nešpecifikované projektové práce presúvame 1 178 € na vypracovanie prieskumu
zavlhnutého muriva kaplnky a vypracovanie projektu sanačných opatrení akcie Rekonštrukcia
kaplnky – Domu smútku Návojovce. Táto akcia je v sume 30 000 € 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
B1 – ŠJ pri MŠ Malinovského
Príjmy
Ekonomická klasifikácia

Zmena

292 012 z dobropisov za energie MŠ

+ 1 580 €

Spolu
Výdavky
Program.
štruktúra
10.4.1
Spolu

+ 1 580 €
Funkčná klasifikácia
09601 školské stravovanie

Ekonomická klasifikácia
600 bežné výdavky

Akcia

Zmena

ŠJ pri MŠ Malinovského

+ 1 580 €
+ 1 580 €

Pri oprave havarijného stavu podlahy v kuchyni ŠJ pri MŠ Malinovského bolo vyradené poškodené
a znefunkčnené zariadenie kuchyne (skrinky, stôl). Je potrebné ho doplniť. Na zvýšené výdavky
sme použili dobropisy za energie MŠ za rok 2016.

Rozpočet škôl
C: presuny rozpočtových prostriedkov
C 1 – presun schválených dotácií pre právne subjekty
Výdavky
Program.
štruktúra
10.2

Funkčná klasifikácia
09 primárne a nižšie sekundárne
vzdelávanie

Ekonomická klasifikácia
630 +640 výdavky na prevádzku

Presun
+ 5 780 €
+ 5 780 €

Spolu

Presun súvisí s presunom A1. Obsahuje presun dotácií schválených v Mestskej rade dňa 7.2.2017
a 14.3.2017:
1. Základná škola Radovana Kaufmana Partizánske
Exkurzia do Múzea Holokaustu v Seredi
2. Základná škola Radovana Kaufmana Partizánske
Exkurzia do Múzea Ľudovíta Štúra v Uhrovci
3. Základná škola Rudolfa Jašíka Partizánske
Exkurzia do Múzea Ľudovíta Štúra v Uhrovci, Múzea M. R. Štefánika
v Košariskách, Mohylu na Bradle
4. Základná škola Športovcov Partizánske
Na akciu: 55. výročie založenia Základnej školy vo Veľkých Bieliciach na
prenájom priestorov na realizáciu akcie, ubytovanie pre vedenie
partnerských škôl z Benešova a Valašského Meziříčí, doprava, propagačný
materiál a publicita, ceny, plakety, diplomy, ostatné náklady súvisiace
s akciou: kancelársky materiál, materiál na aktivity, pitný režim
5. Základná škola Rudolfa Jašíka Partizánske
50. ročník atletických pretekov Memoriál Rudolfa Jašíka: ceny, materiál,
športové potreby, pitný režim
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320 €
260 €
400 €
300 €

1 000 €

6. Základná škola Radovana Kaufmana Partizánske
XII. ročník obvodného kola vo vybíjanej: občerstvenie, ceny, pitný režim.
Obvodné kolo v mini hádzanej (2.-4. ročník): ceny, občerstvenie, pitný
režim.
Memoriál Žanety Šóošovej: ceny, občerstvenie, pitný režim
7. ZŠ s MŠ Veľká Okružná Partizánske

700 €

800 €

Atletické preteky Jána Chochulu 34. roč.: ceny, propagačný materiál,
pitný režim, občerstvenie
Vianočná latka: občerstvenie pre deti, ceny
Turnaj v mini futbale detí ŠKD okresu PE: športové potreby, ceny,
pitný režim
Spievanky, spievanky (MŠ): materiál, ceny, občerstvenie, pitný režim
8. Základná škola Malinovského ul. Partizánske

1 500 €

Šprintérsky trojboj 8. ročník: ceny pre športovcov
Výmenný pobyt žiakov Poitíers (partnerská škola - Francúzsko):
cestovné na výlety do okolia pre žiakov z Francúzska, vstupné,
materiál
Kvalifikačný turnaj SGRABBLE: ceny a občerstvenie pre deti
9. Základná škola Športovcov Partizánske

500 €

Divadelné improvizácie: materiál, občerstvenie
Veľkobielická športová olympiáda: materiál, pitný režim,
občerstvenie, ceny
Spelling competition – hláskovanie v AJ: materiál, pitný režim,
občerstvenie, ceny
Náš guľatý svet – 9. ročník výtvarnej súťaže: pitný režim,
občerstvenie, ceny

D: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov – nie je
Partizánske, 15.3.2017
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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