MESTSKÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE
Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Rozpočtové opatrenie 14/prim/2017 na rok 2017
k 3.10.2017
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 a povolené prekročenie
výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov vykonané k 3.10.2017.
Celková zmena rozpočtu je prebytková vo výške 3 603,24 €. V rozpočte mesta sa znižuje rozpočet
bežných výdavkov o 400 €, ktoré sú použité v rozpočte škôl.
V rozpočte škôl sa zvyšuje rozpočet bežných príjmov o 10 756,00 €, zvyšuje rozpočet bežných
výdavkov o 8 915,16 € a znižuje rozpočet kapitálových výdavkov o 1 362,40 €.

Rozpočet mesta
A: presuny rozpočtových prostriedkov
A1 – 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
Rozšírenie verejného
osvetlenia Gen.
Svobodu
Rozšírenie verejného
osvetlenia

Presun
-

1 200,00 €

+ 1 200,00 €

Spolu

0€

Na rozšírenie verejného osvetlenia podľa požiadaviek občanov bolo v roku 2017 schválených
20 000 € z rezervného fondu. Čiastočne už boli použité na zemné a elektroinštalačné práce
v hodnote 17 984,52 €. Ešte sa bude realizovať nákup svietidiel za 3 207,60 €. Rozpočet 20 000 € je
preto potrebné dofinancovať. Na doplnenie rozpočtu presúvame 1 200 € z rozpočtu rozšírenia
verejného osvetlenia na ul. G. Svobodu. Táto akcia sa totiž stihla zrealizovala ešte koncom roka
2016 a preto sú teraz finančné prostriedky voľné.
A2 – Tématické vzdelávanie – ZŠ R. Jašíka
Výdavky
Program.
štruktúra
10.7
Spolu

Funkčná klasifikácia
0810 rekreačné a športové
služby

Ekonomická klasifikácia
600 bežné výdavky

Akcia
Tematické vzdelávanie

Presun
-

400,00 €

-

400,00 €

Presun do rozpočtu ZŠ R. Jašíka na exkurziu do Múzea holokaustu v Seredi podľa uznesenia MsR
č. 663/X/2017.
Rozdiel 400,00 € je v rozpočte škôl D1.

A3 – Kultúrne služby
Výdavky
Program.
štruktúra
1.1.10
11.1

Funkčná klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

Presun

0473 cestovný ruch

600 bežné výdavky

- 1 500,00 €

0820 kultúrne služby

600 bežné výdavky

+ 1 500,00 €

Spolu

0,00 €

Presun nečerpaných prostriedkov z cezhraničnej spolupráce na podporu kultúrnych aktivít
realizovaných cez náklady mesta (vystúpenia kapiel počas akcií Jeseň je dar, oceňovanie, jubilanti
a pod.) podľa predpokladu do konca roka.

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

Rozpočet škôl
C: presuny rozpočtových prostriedkov
C1 – ZŠ R. Jašíka – tématické vzdelávanie
Výdavky
Program.
štruktúra
10.2

Funkčná klasifikácia
09 základné vzdelávanie

Ekonomická klasifikácia
630+640 tovary a služby

Zariadenie
ZŠ R. Jašíka

Spolu

Presun
+

400,00 €

+

400,00 €

Presun do rozpočtu ZŠ R. Jašíka na exkurziu do Múzea holokaustu v Seredi podľa uznesenia MsR
č. 663/X/2017.
C2 – ZŠ R. Kaufmana – účelovo určené finančné prostriedky
Výdavky
Program.
štruktúra

Funkčná klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

Zariadenie

Presun

10.2

09 základné vzdelávanie

630+640 tovary a služby

ZŠ R. Kaufmana

-

2 240,84 €

10.2

09 základné vzdelávanie

700 kapitálové výdavky

ZŠ R. Kaufmana

-

1 362,40 €

-

3 603,24 €

Spolu

Úprava – zníženie rozpočtu školy – presun do rozpočtu mesta:
2 240,84 € - nevyčerpané dotácie, v tom: Tématické vzdelávanie – 37,80 €, Interiérové vybavenie –
skrinky do šatní v telocvični – 2 040,64 €, Stožiar pred ZŠ + vlajky – 160,63 €, oprava
fasády – 1,77 €,
1 362,40 € - nevyčerpaná kapitálová dotácia na Sochu Radovana Kaufmana.
Vrátené prostriedky nezaraďujeme do rozpočtu mesta, budú tvoriť prebytok, ktorý pôjde do
rezervného fondu.

D: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov
D1 – ZŠ Malinovského
Príjmy
Ekonomická klasifikácia
311 dary, granty
Spolu

Zmena
+ 10 756,00 €
+ 10 756,00 €

1

Výdavky
Program.
štruktúra
10.2
Spolu

Funkčná klasifikácia
09 základné vzdelanie

Ekonomická klasifikácia
630+640 tovary a služby

Zariadenie
ZŠ Malinovského

Zmena
+ 10 756,00 €
+ 10 756,00 €

ZŠ Malinovského je už tri roky zapojená do projektu COMENIUS – v roku 2017 premenovaný na
ERAZMUS. Zmluva je platná od 1.9.2017. Ide o účelový grant, určený na prevádzkové náklady.
ZŠ už boli finančné prostriedky pripísané na účet a táto zmena rozpočtu predstavuje zaradenie
vlastných príjmov do výdavkov. Zmena rozpočtu nemá na mesto žiadny dopad.

Partizánske, 3.10. 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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