MESTSKÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE
Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Rozpočtové opatrenie 12/prim/2017 na rok 2017
k 31.8.2017
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 – presuny rozpočtových vykonané k 31.8.2017.
Celková zmena rozpočtu je vyrovnaná. V rozpočte mesta sa zníži rozpočet bežných výdavkov
o 26 356,40 € a zvýši rozpočet kapitálových výdavkov o 26 356,40 €.

Rozpočet mesta
A: presuny rozpočtových prostriedkov
A1 – Revitalizácia vnútrobloku Luhy I.
Výdavky
Program.
štruktúra

Funkčná klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

Akcia

Presun

8.4

0510 nakladanie s odpadmi

600 bežné výdavky

Monitoring ovzdušia

-

7.1

0620 rozvoj obcí

600 bežné výdavky

+ 2 200,00 €

3.2

0610 rozvoj bývania

700 kapitálové výdavky

7.1

0620 rozvoj obcí

700 kapitálové výdavky

Revitalizácia
vnútrobloku Luhy I.
nešpecifikované
projekty
Revitalizácia
vnútrobloku Luhy I.

-

2 200,00 €

2 640,00 €

+ 2 640,00 €

Spolu

0

Presun časti rozpočtu výdavkov určených na monitoring ovzdušia (úloha monitorovania bola
zrušená v MsR dňa 2.8.2017) vo výške 2 200 € na:
- 1 200 € - vypracovanie štúdie Revitalizácie vnútrobloku Luhy I. pred žiadosťou o prostriedky
z eurofondov,
- 1 000 € - na spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 na
zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom
budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy
ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania ovzdušia a hluku (Revitalizácia vnútrobloku
Luhy I.).
- z doposiaľ nerozdelených prostriedkov na projektové dokumentácie presúvame 2 640 € na
dofinancovanie k existujúcim 960 € na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie pre projekt Revitalizácia vnútrobloku Luhy I. - spolu cena 3 600 €.
A2 – Údržba a oprava mestského rozhlasu a zvodov a rín zasadačky MsÚ
Výdavky
Program.
štruktúra
1.1.3
1.1.9
1.1.9

Funkčná klasifikácia
0111 výkonné a zákonodarné
orgány
0111 výkonné a zákonodarné
orgány
0830 vysielacie
a vydavateľské služby

Ekonomická klasifikácia
600 bežné výdavky
600 bežné výdavky
600 bežné výdavky

Spolu

Akcia

Presun

-

- 11 000,00 €

Výmena a opravy
zvodov a rín
Údržba a oprava
mestského rozhlasu

+ 1 500,00 €
+

9 500,00 €
0€

1

€

Presun z nečerpaných výdavkov na nájomné za kopírovacie stroje (9 500 €) a poštovné (1 500 €) :
1 500,00 € - z dôvodu výrazného poškodenia zvodov a rín dažďovej vody na budove veľkej
zasadačky budú finančné prostriedky použité na výmenu a opravu klampiarskych prvkov.
9 500,00 € - finančné prostriedky budú použité na údržbu a opravy mestského rozhlasu, hlavne
v MČ Veľké Bielice, kde sú zastaralé hliníkové rozvody výrazne poškodené na mnohých
miestach.
A3 – MŠ Malá okružná – havarijný stav – oprava zvodov dažďovej kanalizácie
Výdavky
Program.
štruktúra
4.2
10.1.1

Funkčná klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

0640 verejné osvetlenie

700 kapitálové výdavky

09111 predprimárne
vzdelávanie

600 bežné výdavky

Akcia

Presun

Projekty verejné
osvetlenie
Oprava zvodov
dažďovej kanalizácie

-

1 000,00 €

+ 1 000,00 €

Spolu

0€

Presun voľných prostriedkov z projektových dokumentácií rozšírenia verejného osvetlenia
(ukončené akcie) z vlastných zdrojov presúvame na riešenie havarijného stavu v MŠ Malá okružná
– oprava zvodov dažďovej kanalizácie.
A4 – MŠ Malá okružná – oprava teplovodného kanála pod budovou MŠ
Výdavky
Program.
štruktúra
8.4
10.1.1

Funkčná klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

Akcia

0510 nakladanie s odpadmi

600 bežné výdavky

Monitoring ovzdušia

09111 predprimárne
vzdelávanie

600 bežné výdavky

Oprava tepelných
rozvodov MŠ
M.okružná

Presun
-

3 600,00 €

+ 3 600,00 €

Spolu

0€

Presun 3 600 € z uvoľnených prostriedkov určených na monitoring ovzdušia (viď A1) na opravu
teplovodného kanála pod hospodárskou budovou MŠ Malá okružná, cez ktorý uniká voda pod
budovu MŠ.
A5 – detské ihriská
Výdavky
Program.
štruktúra

Funkčná klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

7.3

0620 rozvoj obcí

600 bežné výdavky

7.3

0620 rozvoj obcí

700 kapitálové výdavky

Spolu

Akcia
opravy detských
ihrísk
obnova detských
ihrísk

Presun
-

27 356,40 €

+ 27 356,40 €
0€

Presun prostriedkov na obnovu ihrísk z bežných výdavkov do kapitálových, nakoľko výdavok na
nákup nových prvkov detských je investičného charakteru (každé ihrisko je zaraďované do majetku
zvlášť.
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A6 – na projektovú dokumentáciu Rozšírenie verejného osvetlenia
Výdavky
Program.
štruktúra

Funkčná klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

4.2

0640 verejné osvetlenie

700 kapitálové výdavky

3.2

0640 verejné osvetlenie

700 kapitálové výdavky

Akcia
Projekty verejné
osvetlenie
Rozšírenie verejného
osvetlenia

Presun
-

1 000,00 €

+ 1 000,00 €

Spolu

0€

Presun voľných prostriedkov z projektových dokumentácií rozšírenia verejného osvetlenia
(ukončené akcie) z vlastných zdrojov presúvame 1 000 € na vypracovanie projektovej
dokumentácie na Rozšírenie verejného osvetlenia, ktoré je v rozpočte v sume 20 000 €.

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 je
Partizánske, 31.8. 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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