MESTSKÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE
Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Rozpočtové opatrenie 5/prim/2017 na rok 2017
k 6.4.2017
Zdôvodnenie:

Dôvodová správa
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 – presun rozpočtových prostriedkov na rok 2017 vykonané
k 6.4.2017.
Celková zmena rozpočtu je vyrovnaná. V rozpočte mesta sa znižujú bežné výdavky o 2 100 €,
zvyšujú kapitálové výdavky o 2 100 €.

Rozpočet mesta
A: presuny rozpočtových prostriedkov
A1 – presun v rámci Mestskej polície
Výdavky
Program.
štruktúra
2.1
2.1
2.1
Spolu

Funkčná klasifikácia
0310 policajné služby
0310 policajné služby
0310 policajné služby

Ekonomická klasifikácia
600 bežné výdavky
600 bežné výdavky
700 kapitálové výdavky

Akcia
Prevencia kriminality
Prevencia kriminality

Presun
- 2 500 €
+ 400 €
+ 2 100 €
0€

Na základe zmluvy č. 030/TN/2017 bola mestu pridelená dotácia na prevenciu kriminality na
„Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste Partizánske...“. Celkové výdavky
predstavujú sumu 12 500 €, z toho dotácia z Ministerstva vnútra SR vo výške 10 000 € a spoluúčasť
mesta 2 500 €. Toto rozpočtové opatrenie predstavuje zaradenie spoluúčasti mesta zo zatiaľ
nečerpaných prostriedkov v bežných výdavkoch.
A2 – presun v rámci prípravnej a projektovej dokumentácie
Výdavky
Program.
štruktúra
3.2
3.2

Funkčná klasifikácia
0610 rozvoj bývania
09111 predprimárne
vzdelávanie s bežnou
starostlivosťou (MŠ)

Ekonomická klasifikácia

Akcia

Presun

700 kapitálové výdavky

projekty nezaradené

-

3 600 €

700 kapitálové výdavky

Rekonštrukcia kúrenia
MŠ Obuvnícka - projekt

+ 3 600 €
0€

Spolu

V roku 2016 bola vyčlenená čiastka 15 000 € na čiastočnú rekonštrukciu rozvodov, ktorá sa
nerealizovala z dôvodu nutnosti komplexného riešenia problematiky kúrenia v MŠ Obuvnícka.
Za týmto účelom bola vykonaná analýza trhu na dodávateľa projektovej dokumentácie na kompletnú
rekonštrukciu kotolne a tepelných rozvodov MŠ Obuvnícka. Financie sa presúvajú z prostriedkov na
dosiaľ nezaradené projektové dokumentácie.

B: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov – nie je
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Rozpočet škôl
C: presuny rozpočtových prostriedkov – nie sú
D: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov – nie je

Partizánske, 6.4.2017
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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