MESTSKÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE
Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Rozpočtové opatrenie 6/prim/2017 na rok 2017
k 4.5.2017
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 – presun rozpočtových prostriedkov na rok 2017 vykonané
k 4.5.2017.
Rozpočtová zmena je vyrovnaná a nemá dopad na výšku rozpočtu.

Rozpočet mesta
A: presuny rozpočtových prostriedkov
A1 – Rekonštrukcia interiéru veľkej zasadačky – navýšenie rozpočtu presunom
Výdavky
Program.
štruktúra
1.1.3
3.2

Funkčná klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

0111 výkonné a zákonodarné
orgány
0111 výkonné a zákonodarné
orgány

Akcia

Presun

Interiérové vybavenie
MsÚ
Nákup nábytku do
veľkej zasadačky

600 bežné výdavky
600 bežné výdavky

-

4 600 €

+

4 600 €
0€

Spolu

Presun prostriedkov z rozpočtu MsÚ na interiérové vybavenie do rozpočtu investičnej akcie
Rekonštrukcia interiéru veľkej zasadačky na nákup nábytku (stolov). Schválený rozpočet na akciu vo
výške 30 000 € sa zvyšuje na 34 600 €. Rozpočet MsÚ na interiérové vybavenie je týmto krátený
o 4 600 €.
A2 – presun v rámci prípravnej a projektovej dokumentácie
Výdavky
Program.
štruktúra
3.2
4.2

0610 rozvoj bývania

Ekonomická
klasifikácia
700 kapitálové výdavky

0640 verejné osvetlenie

700 kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia

Akcia

Presun

Projekty nezaradené
Prípravná a projektová
dokumentácia – Rekonštrukcia
verejného osvetlenia
Záhradnícka, Bezručova

-

300 €

+

300 €
0€

Spolu

Presun prostriedkov z rozpočtu na nešpecifikovanú prípravnú a projektovú dokumentáciu na
prípravnú a projektovú dokumentáciu Rekonštrukcie verejného osvetlenia Záhradnícka, Bezručova.
Ide o vyjadrenia k stavebnému povoleniu od SPP, ZSE, ZSV.
A3 – presun prostriedkov VMČ Luhy I.
Výdavky
Program.
štruktúra
1.1.3
10.3.2

Funkčná klasifikácia
0111 výkonné a zákonodarné orgány
0950 vzdelávanie nedefinované podľa
úrovne (CVČ)

Ekonomická klasifikácia

Presun

600 bežné výdavky

-

50 €

600 bežné výdavky

+

50 €
0€

Spolu

Presun 50 € z prostriedkov VMČ Luhy I. na podporu činnosti CVČ - akcia Detský svet radosti.
(Na základe zápisnice zo zasadnutia VMČ Luhy I.)
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A4 – presun z nešpecifikovaných prác
Výdavky
Program.
štruktúra
3.2
3.2

0610 rozvoj bývania

Ekonomická
klasifikácia
600 bežné výdavky

09 základné vzdelávanie

600 bežné výdavky

Funkčná klasifikácia

Akcia
Nešpecifikované práce
Štúdia – návrh nového
dispozičného riešenia v budove
ŠKD – ZŠ R.Kaufmana

Spolu

Presun
-

450 €

+

450 €
0

€

Presun prostriedkov vo výške 450 € z nečerpaných výdavkov na nešpecifiované práce na oddelení
územného rozvoja a výstavby na spracovanie štúdie – návrh nového dispozičného riešenia v budove
ŠKD ZŠ R. Kaufmana (pre MŠ Makarenkova).

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

Rozpočet škôl
C: presuny rozpočtových prostriedkov – nie sú
D: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov – nie sú
Partizánske, 4.5.2017
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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