Dôvodová správa
V súlade so zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.,
predkladáme Dodatok č. 1 k zmene rozpočtu mesta Partizánske č. 6/MsZ/2017 pre rok 2017 k
24.10.2017. Zmena rozpočtu je vyrovnaná. Materiál nebol z časových dôvodov prerokovaný
v poradných orgánoch MsZ a v MsR.

Rozpočet mesta
A: presuny rozpočtových prostriedkov – nie sú
B: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov
B1 – čerpanie prekleňovacieho úveru
Príjmy
Schválená
zmena
+ 645 121 €
+ 645 121 €

Ekonomická klasifikácia
513 bankové úvery
Spolu
Výdavky
Program.
štruktúra
3.2

Ekonomická
klasifikácia

Funkčná klasifikácia
0911 predškolská výchova

700 kapitálové výdavky

Akcia
Rekonštrukcia MŠ
Malinovského – zdroj úver

Schválená
zmena
+ 645 121 €
+ 645 121 €

Spolu

Stavebné práce na rekonštrukcii MŠ Malinovského sa začali v júli a k 24.10.2017 je dielo
dokončené cca na 90 %. Dodávateľ stavebných prác zatiaľ v zmysle zmluvy nemôže vystaviť
faktúru za práce, nakoľko sa čaká na podpis dodatku k zmluve o nenávratnom finančnom príspevku
po kontrole verejného obstarávania externého manažmentu. Dodávateľ bude oprávnený fakturovať
cca po 6.11.2017. Žiadosti o platbu na rok 2017 musia byť podané do 20.11.2017. Pridelenie
prostriedkov na predfinancovanie je časovo náročnejšie a predpoklad, že by nám boli pridelené ešte
v roku 2017 je veľmi nízky. Naopak, pri refundácii, je vysoký predpoklad ich získania ešte v tomto
roku. Je v záujme vedenia mesta uhradiť faktúru dodávateľovi ešte v roku 2017, pretože práce sú už
takmer hotové a ide o vysokú sumu. Na tento účel navrhujeme prijať krátkodobý prekleňovací
bankový úver v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. §14 ods. 3. Predpoklad jeho splatenia je cca 6
týždňov, avšak kvôli nepredvídaných okolnostiam navrhujeme jeho splatnosť do 30.6.2018. Výška
prekleňovacieho úveru je vo výške NFP na stavebné práce a stavebný dozor (kapitálové výdavky).

Stavebné práce
Stavebný dozor
Spolu

Celková výška
Výška NFP 95 % = výška úveru
671 874,11 €
638 281 €
7 200,00 €
6 840 €
679 074,11 €
645 121 €

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

