MESTSKÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE
Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Rozpočtové opatrenie 7/prim/2017 na rok 2017
k 16.5.2017
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, vykonané k 16.5.2017.
Celková zmena rozpočtu je vyrovnaná. V rozpočte mesta sa znižujú bežné výdavky o 12 100 €.
Prebytok v rozpočte mesta sa použije v rozpočte škôl, kde sa zvyšujú kapitálové výdavky o 6 000 €
a bežné výdavky o 6 100 €.

Rozpočet mesta
A: presuny rozpočtových prostriedkov
A1 – Komunitný participatívny rozpočet
Výdavky
Program.
štruktúra
1.1.7
10.8
10.3.2

Funkčná klasifikácia
0111výkonné a zákonodarné
orgány
0810 športové a rekreačné
služby
0950 vzdelávanie
nedefinované podľa úrovne
(CVČ)

Ekonomická klasifikácia

Akcia

Presun

600 bežné výdavky

Komunitný
participatívny rozpočet

- 16 000,00 €

600 bežné výdavky

dotácie šport

+ 2 000,00 €

600 bežné výdavky

dotácie CVČ

+ 2 000,00 €
- 12 000,00 €

Spolu

V dňoch 1.5. – 15.5. 2017 prebiehalo SMS hlasovanie o projektoch z Komunitného participatívneho
rozpočtu.
Na projekty, ktoré zvíťazili v Komunitnom participatívnom rozpočte sa výdavky presúvajú
nasledovne:
+ 2 000 € pre Športový klub Harvard na projekt „Účasť na Prague Games 2017“ – do dotácií na
šport,
+ 2 000 € pre Neformálne Združenie Amavet pri CVČ na projekt „Detská technická dielňa
zručnosti“, výdavky budú čerpané cez rozpočet CVČ.
Zostatok 12 000 € sa v C1 zaraďuje priamo do rozpočtu škôl.
A2 – presun prostriedkov VMČ č. 4 Štrkovec
Výdavky
Program.
štruktúra
1.1.3
Spolu

Funkčná klasifikácia
0111 výkonné a zákonodarné orgány

Ekonomická klasifikácia
600 bežné výdavky

Presun
-

100 €
100 €

Presun 100 € z prostriedkov VMČ Štrkovec na podporu činnosti ZŠ R. Jašíka - akcia 50. výročie
Memoriálu R. Jašíka. (Na základe zápisnice VMČ Štrkovec.)
Ďalší komentár viď C2.
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A3 – presun z nešpecifikovaných prác
Výdavky
Program.
štruktúra
3.2
3.2
3.2

Funkčná klasifikácia
0610 rozvoj bývania
09 základné vzdelávanie
0520 ochrana pred
povodňami

Ekonomická
klasifikácia
600 bežné výdavky
600 bežné výdavky

Nešpecifikované práce
Učebne ZŠ

+

3 660 €
2 700 €

600 bežné výdavky

Ochrana pred povodňami

+

960 €

Akcia

Presun

0€

Spolu

Presun prostriedkov z nečerpaných nešpecifikovaných prác na:
1. Vypracovanie žiadostí (900 € každá) o Nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu Trenčianskeho samosprávneho kraja na:
a) zlepšenie vybavenia učební v ZŠ Radovana Kaufmana,
b) zlepšenie vybavenia učební v ZŠ Rudolfa Jašíka,
c) zlepšenie vybavenia odborných učební a jazykovej učebne v ZŠ s MŠ Veľká okružná,
2. 960 € na vypracovanie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok zameranej na preventívne
opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov v rámci Operačného
programu – Kvalita životného prostredia a na externé verejné obstarávanie. Ide o projekt
Protipovodňová ochrana mesta Partizánske – Návojovce I. a III. etapa (II. etapa – polder, bola
zrealizovaná).

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

Rozpočet škôl
C: presuny rozpočtových prostriedkov
C1 – Komunitný participatívny rozpočet – presun do škôl
Výdavky
Program.
štruktúra

Funkčná klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

700 kapitálové výdavky
630+640 tovary a služby

+ 2 000,00 €
+ 2 000,00 €

630+640 tovary a služby

ZUŠ Partizánske

+ 2 000,00 €

630+640 tovary a služby
700 kapitálové výdavky

ZŠ Malinovského

+ 2 000,00 €

ZŠ R. Kaufmana

+ 2 000,00 €

09 základné vzdelanie

700 kapitálové výdavky

10.2
10.2

09 základné vzdelanie
09 základné vzdelanie
0950 vzdelávanie
nedefinované podľa úrovne
(ZUŠ)
09 základné vzdelanie

10.2
10.2
Spolu

09 základné vzdelanie

Presun

ZŠ s MŠ Veľká
okružná
ZŠ Športovcov
ZŠ Športovcov

10.2

10.3.1

Akcia

+ 2 000,00 €

+ 12 000,00 €

V dňoch 1.5. – 15.5. 2017 prebiehalo SMS hlasovanie o projektoch z Komunitného participatívneho
rozpočtu.
Z rozpočtu mesta z Komunitného participatívneho rozpočtu sa presúvajú prostriedky na víťazné
projekty do rozpočtu škôl:
+ 2 000 € do ZŠ s MŠ Veľká okružná na projekt „Učebňa v prírode“,
+ 2 000 € do ZŠ Športovcov na projekt „Areál zdravia – miniihrisko“ – kapitálové výdavky,
+ 2 000 € do ZŠ Športovcov na projekt „Internet do školy“ – bežné výdavky,
+ 2 000 € do ZUŠ na projekt „Prezentačný koncert Komorného orchestra, sólistov a Detského
speváckeho zboru pri ZUŠ Partizánske“,
+ 2 000 € do ZŠ Malinovského na projekt „Relaxačné zóny“,
+ 2 000 € do ZŠ R. Kaufmana na projekt „Realizácia detského ihriska pri učebni v prírode“.
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C2 – ZŠ R. Jašíka – presun z VMČ č. 4 Štrkovec
Výdavky
Program.
štruktúra
10.2
Spolu

Funkčná klasifikácia
09 základné vzdelanie

Ekonomická klasifikácia
630+640 tovary a služby

Akcia
ZŠ R. Jašíka

Presun
+
+

100,00 €
100,00 €

Presun 100 € z prostriedkov VMČ Štrkovec na podporu činnosti ZŠ R. Jašíka - akcia 50. výročie
Memoriálu R. Jašíka. (Na základe zápisnice VMČ č. 4 Štrkovec.)

D: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov – nie je
Partizánske, 16.5.2017
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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