Dôvodová správa
V súlade so zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.,
predkladáme zmeny rozpočtu mesta Partizánske č. 5/MsZ/2017 pre rok 2017 k 22.8.2017. Zmena
rozpočtu je vyrovnaná. Z časových dôvodov nebola prerokovaná v orgánoch mesta.

Rozpočet mesta
A: presuny rozpočtových prostriedkov
A1 – v rámci rezervného fondu, m. č. Návojovce
Výdavky
Program.
štruktúra
3.2
3.2

Funkčná klasifikácia
0520 nakladanie
s odpadovými vodami
0660 bývanie a občianska
vybavenosť inde
neklasifikované

Ekonomická
klasifikácia

Akcia

Schválená
zmena

700 kapitálové výdavky

Dažďová kanalizácia Stará
kolónia, m. č. Návojovce

-

3 600 €

700 kapitálové výdavky

Rekonštrukcia kaplnky –
Domu smútku Návojovce

+

3 600 €
0€

Spolu

Pri rekonštrukčných prácach kaplnky – Domu smútku v m. č. Návojovce sa zistilo, že časť pod
oltárom je vyplnená stavebnou suťou a je potrebné postupovať pri obnove náročnejším spôsobom,
než bol predpoklad. Taktiež sa na fasáde objektu po zahájení prác ukázalo, že je potrebné odstrániť
pôvodnú rozpadávajúcu sa vápennú omietku vo väčšom rozsahu ako sa predpokladalo. A to tak
v ploche, ako aj v rímsach. Tieto práce sú odhadované na 3 600 €. Na financovanie navrhujeme
presun z investície Dažďová kanalizácia Stará kolónia, m. č. Návojovce, ktorá sa v roku 2017
realizovať nebude.

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
Ostatné:
V schválenom rozpočte je v podprograme 3.2 z rezervného fondu zaradená aj investícia Rozšírenie
verejného osvetlenia podľa požiadaviek (cintorín Šípok, cintorín Šimonovany). Bol vypracovaný
materiál so zoznamom nových svetelných bodov a doplnenia existujúcich, ktorý bol predložený na
rokovanie MsR 11.5.2017 (uznesenie MsR 554/V/2017). Tento zoznam zahŕňa iné lokality ako
cintorín Šípok a cintorín Šimonovany. Vybudovaných bude 16 nových stožiarov a 24 svietidiel v
lokalitách:
- Centrum – chodníky a vnútrobloky ul. Februárová, Makarenkova, Komenského
- Luhy I. – chodníky ul. Generála Svobodu, Nádražná
- Štrkovec – ul. Gumárenská, Pribinova, Lomonosovova
- Šípok – ul. Lúčna, Horská schody
O zmene sa rozhodlo na základe dlhodobých požiadaviek občanov. Aby sa mohla investícia v tomto
členení realizovať, žiadame o zmenu názvu v uznesení.

