MESTSKÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE
Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Rozpočtové opatrenie 15/prim/2017 na rok 2017
k 25.10.2017
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 – presuny rozpočtových prostriedkov vykonané k 25.10.2017.
Celková zmena rozpočtu je vyrovnaná. V rozpočte mesta sa znižuje rozpočet bežných výdavkov
o 1 000,00 € a zvyšuje rozpočet kapitálových výdavkov o 1 000,00 €.

Rozpočet mesta
A: presuny rozpočtových prostriedkov
A1 – Kamerový systém – prevencia kriminality - dofinancovanie
Výdavky
Program.
štruktúra

Funkčná klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

2.1

0310 policajné služby

600 bežné výdavky

2.1

0310 policajné služby

700 kapitálové výdavky

Akcia

Presun
-

Prevencia kriminality

1 000,00 €

+ 1 000,00 €

Spolu

0€

V rozpočte na rok 2017 je v kapitole Mestská polícia zaradený projekt "Rozšírenie monitorovacieho
kamerového systému v meste Partizánske - doplnenie vstupov a výstupov a najviac
frekventovaných priestorov v meste Partizánske". Celková výška výdavkov je 13 500 €, z toho
10 000 € je dotácia a 3 500 € je spolufinancovanie mesta. Na dobudovanie siete na prenos signálu k
novonainštalovaným kamerám v zmysle projektu je potrebné dofinancovať 1 000 €. Výdavky
kryjeme presunom zo mzdových prostriedkov, kde je predpoklad úspor (dlhodobé čerpanie PN).
A2 – Cintorín Šimonovany spevnené plochy, Stavebné úpravy vnútorných priestorov CVČ dofinancovanie
Výdavky
Program.
štruktúra

Funkčná klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

3.2

0610 rozvoj bývania

700 kapitálové výdavky

3.2

0451 cestná doprava

700 kapitálové výdavky

3.2

0950 vzdelávanie
nedefinované podľa úrovne

700 kapitálové výdavky

Spolu

Akcia
Nešpecifikované
projekty
Cintorín Šimonovany
spevnené plochy
Stavebné úpravy
vnútorných priestorov
CVČ

Presun
- 1 157,61 €
+

657,61 €

+

500,00 €
0€

Z nešpecifikovaných projektov presúvame 1 157,61 €, z toho:
657,61 € - na dofinancovanie výdavkov na spevnené plochy pri cintoríne v Šimonovanoch
(rozpočet investície pred presunom bol 50 000 €) podľa zmluvy č. 770/2017 - 8036
(Dodatok č. 1 k pôvodnej zmluve),
500,00 € - na dofinancovanie rekonštrukcie elektroinštalácie v priestoroch CVČ v rámci
stavebných úprav vnútorných priestorov (rozpočet investície pred presunom bol 30 000
€), kde na výdavok vo výške 780,58 € chýba v rozpočte akcie 500 €.

A3 – na výrobu informačnej tabule
Program.
štruktúra
1.1.3
3.2

Funkčná klasifikácia
0111 výkonné a zákonodarné
orgány
09111 predprimárne
vzdelávanie s bežnou
starostlivosťou

Ekonomická klasifikácia

Akcia

600 bežné výdavky
600 bežné výdavky

Zlepšenie energentickej
hospodárnosti MŠ
Malinovského

Presun
-

415,00 €

+

415,00 €

Spolu

0€

Zo všeobecných služieb mestského úradu presúvame 415 € na výrobu informačnej tabule na mieste
stavby "Zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ Malinovského". Táto povinnosť nám vyplýva zo
zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku.

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, 25.10. 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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