Návrh na zmenu programového rozpoctu c. 2

Mesto Banská Bystrica

Návrh na zmenu programového rozpoctu c. 2

Návrh na zmenu rozpoctu sa predkladá v zmysle zákona c. 583/2004 o rozpoctovych pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorsich predpisov.
Predlozeny návrh na zmenu programového rozpoctu Mesta Banská Bystrica c. 2 upravuje rozpocet Mesta Banská
Bystrica nasledovne:

Bezné príjmy

zvyáenie

osumu 339 329Eur

Bezné vydavky

zvysenie

o sumu 63 998 Eur

Kapitálové prtjmy

bez zmeny

-

Kapitálové vydavky

zvysenie

o sumu 273 894 Eur

Prfjmy financntfch operácií

zv^áenie

o sumu 7 000 Eur

Vydavky financnych operácií

zvysenie

osumu 7 000 Eur

Príjmy celkom

zvj?áenie

o sumu 346 329 Eur

Vydavky celkom

zvysenie

o sumu 344 892 Eur

Stav rozpoctu po zapracovaní rozpoctov ych opatrení v zmene rozpoctu:

Text

Príjmy

Vydavky

Prebytok/schodok

Beíny
rozpocet

50 071 691

47 742 289

2 329 402

Kapítálovy
rozpocet

1 690 774

2 594 198

-903 424

Finanéné
operácie

658 423

2 082 964

-1 424 541

52 420 888

52 419 451

1 437

Rozpocet

celkom

MESTSKY UR

BANSKÁ BYSTRiCr

Vyvesené dña:

-1. APR. 2016

Zvescné dña:

T
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Mesto Banská Bystrica

Podrobná Struktúra zmien v príjmovej a v\/davkovej casti:

Bezné príjmy
282 623

Danoyé príjmy
Zapojenie príjmov z podielovych daní, ktorych v^voj je k 3103.2016 pozitívnejsí.
Ich zvysenie sa prejaví vo vtfdavkovej óasti napr. podporou aktivlt a
zabezpeóením trvalej udrzaternosti projektu Modernizácie a rekonstrukcie
Robotnfckeho domu v objeme 25 tis. Eur, prefinancovaním vydavkov spojenych s
\A/konom sprostredkovaterského orgánu pod riadiacim orgánom pre IROP v
objeme cea 25 tis. Eur, ktoré budú refundované v nasledujúcom roku,
plánovan^m vyuzitím cloudovych sluzieb vo vtfske 20 tis. Eur, Ci úpravou
vstupnych emblémov mesta vo v^ske cea 9 tis. Eur.

150 000

V bezntfch príjmoch poóítame so sumou 132 623 Eur, ktorá predstavuje
odpocítanie dañe z pridanej hodnoty v súvislosti s nadobudnutím technického
zhodnotenia na predmete nájmu Mestsky hrad - Vstupná óasf s vezou a

Barbakanom,

Nám.

S.

Moysesa,

Banská

Bystrica".

Samotné technické

zhodnotenie v objeme 663 113 Eur bude prefinancované z peñaznych fondov.

132 623

56 706

200 Nedañóvé príjmy
Dochádza k zapojeniu nerozpoétovan^ch prfjmov za vstupné vo v^Ske 19 810
Eur, ktoré budú zapojené do v^davkov v podprograme 12.2 Prllezitostné kultúrne
podujatia {18 110 Eur) a v podprograme 3.3 Materiálové zabezpeóenie úradu (1
700 Eur).

19810

Zapojenie príjmov z dobropisov a vrátenie dotácií do rozpoótu Mesta Banská
Bystrica tykajúce sa minulého roka.

34 406

Na základe "Dohody o zápocte pohfadávok a závazkov" so spoloénost'ou
euroAWK, s.r.o., je potrebné navysit1 prfjmy a v^davky v podprograme 7.2 Oprava
miestnych komunikácií vo v^ske 2 490 Eur.

2 490

Príjmy z finanenyeh operácií

400 Príjmy z transakcií s finanÉnymi aktívami a jflnanlln^jtií
pasívami

+

7 000

+

7 000

Z dóvodu preklenutia Casového nesúladu v súvislosti s refundáciou finanenyeh

prostriedkov z ÚPSVaR je nutné nav^áif príjmové a vydavkové finanené operácie
(v podprograme 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti) o sumu 7
000 Eur na zabezpecenie úhrady minimálnej ceikovej ceny práce pracovníkov

neziskovej organizácie Podnik medzitrhu práce - Sanca pre váetk^ch, n.o..
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J3Sf5Í

600 Beiné v ydiwky
Program i. Piánovanie, manazmení a koniroia

-5 596

Podprogram 1.2 Plánovanie
Z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie sa do prvku 3.4.1 Správa a evidencia
nehnutefného majetku presúva rozpocet vo vyéke 4 650 Eur na úhradu externého
projektového
manazmentu
za
projekt
„ Modernizada
a
rekonátrukcia
Robotníckeho domu".

Do prvku 5.1.1 Hiiadkovanie je nutné urobif presun fiiastky 1 296 Eur na projekt
,,Zvysovanie prevencie kriminality" - instalácia kamier v uliciach Medená a
Radvanská - na spolufinancovanie.

Podprogram 1.6 Útvar hlavného architekta
Do prvku 1.2.2 Územné plánovanie (na kapitátové v^davky) sa presúva ciastka
36 000 Eur na obstaranie nového ÚPN CMZ.
Podprogram 1.7 Implementácia IROP

Uznesením vlády SR c. 232 zo dña 14.mája 2014 bolo krajské mesto Banská
Bystrica urcené za sprostredkovatersky orgán (SO) pod riadiacim orgánom (RO¡
pre Integrovany regionálny operaeny program 2014-2020 (IROP) v súlade so
zákonom c. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z Európskych

átrukturálnych a ¡nvesticnych fondov (EélF). V súóasnosti sa pripravujú podklady

pre vykonanie auditu, ktoty bude overovaf pripravenost' a spósobilosf krajského
mesta na vykonávanie casti úloh RO sprostredkovateísk^m orgánom. V zmysle
uvedeného zákona RO udell SO plnomocenstvo na vtfkon casti svojich úloh v
rámci IROP formou zmluvy. Po uzavretl zmluvy bude mozné poziadat' RO o
refundáciu vydavkov súvisiacich s vtfkonom SO. Na v^kon
funkcií SO je
potrebné zabezpeóit' aj personálne kapacity a materiálne zabezpeaenie.

Progfóm 2. Propagada a marketing
Podprogram 2.1 Propagada a prezentácia mesta
V prvku 2.1.1 Propagada mesta Banská Bystrica je nutné nav^áit' rozpocet o
sumu 8 500 Eur na umeiecké dielo k cene primátora a cene mesta za
zberatefeké minee s tématikou pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica.

+■i

-1296

-36 000

36 350

+

7 000

+

8 500

Do programu 16 Administrativa je potrebné presunút' sumu 1 500 Eur na
uhradenie mzdov^ch vydavkov za grafické sluzby pre Radniené noviny.

3rogram 3. Interné sluzby

-4 650

-1 500
+

187 37Ü

+

1 700

+

9 300

Podprogram 3.3 Materialové zabezpecenie úradu

Dochádza k zapojeniu nerozpoctovan^ch príjmov za vstupné vo vyáke 19 810
Eur, z ktor^ch 6asf v sume 1 700 Eur bude zapojená do vydavkov v podprograme
3.3 Materiálové zabezpecenie úradu.
Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta
Navyáenie rozpoctu v prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnutefného majetku o
finanóné prostriedky vo vyáke 9 300 Eur, ktoré budú pouzité na zabezpecenie
úpravy emblémov mesta na étyroch vstupoch do mesta v rámci projektu
"Európske mesto sportu".

Vypracoval: Ekonomick^ odbor, maree 2016
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Navysenie finanón^ch prostriedkov v prvku 3.4.1
nehnutefného majetku v celkovej sume 69 000 Eur.

Správa

a

evidencia
+

69 000

+

132 623

+

4 650

+

500

V bezn^ch vydavkoch prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnutel'ného majetku
poóítame so sumou 132 623 Eur, ktorá predstavuje dan z pridanej hodnoty v
súvislosti s nadobudnutfm technického zhodnotenia na predmete nájmu Mestsky

hrad - Vstupná casf s vezou a Barbakanom, Nám. S. Moysesa, Banská
Bystrica".

Samotné technické zhodnotenie v objeme 663

113 Eur bude

prefinancované z peñazn^ch fondov.

Z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie sa do prvku 3.4.1 Správa a evidencia
nehnutefného majetku presúva rozpocet vo v^éke 4 650 Eur na úhradu externého
projektového
manazmentu
za
projekt
..Modernizada
a
rekonátrukcia
Robotníckeho domu".
Z prvku 5.1.1 Hiiadkovanie dochádza k presunu finanónych prostriedkov vo vyéke
500 Eur na opravu a dodanie bezpecnostn^ch dverf do priestorov Mestskej
polície.

Podprogram 3.7 Sief MsÚ a organizácií v zríad'ovacej pósobnosti
V rámci podprogramu 3.7 Sief MsÚ a organizácií v zríad'ovacej pósobnosti sa z
beznych do kapitálov^ch vydavkov presúva suma 50 400 Eur na upgrade na
základe Zmluvy o podpore a sluzbách spojen^ch s údrzbou informacného
systému samosprávy. Jedrtá sa o úpravu rozpoctovej klasifikácie, nemenl sa úóel
-50 400

pouzitia vydavku.

Z

dóvodu

rozéírenia

sluzieb

Slovanet v

súvislosti

s

plánovan^m

vyuzitím

cloudovych sluzieb je potrebné nav^áit' rozpoóet v podprograme 3.7 Sief MsÚ a
organizácií v zríad'ovacej pósobnosti o óiastku 20 000 Eur.

+

20 000

Program 4. Sluzby obcanom

+

12 405

sumu 3 375 Eur na úhradu nákladov za grafické sluzby.

+

3 375

V porvku 4.9.5 Regionáina TV je potrebné nav^sit1 rozpoóet o sumu 9 030 Eur z
dóvodu úhrady decembrov^ch vtfdavkov za tvorbu a TV vysielanie Spravodajstva
samosprávy Mesta Banská Bystrica.

+

9 030

-

-5 544

Z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie je nutné urobit' presun ciastky 1 296 Eur na
projekt ,,Zvyáovanie prevencie kriminality" - instalada kamier v uliciach Medená a
Radvanská - na spolufinancovanie.

+

1296

V rámci podprogramu 5.1 Verejnp poriadok a bezpeónosf^dochádza k presunu vo
vyáke 1 556 Eur z dóvodu zabezpecenia prostriedkov na cestovné pre 2
novoprijatych pracovníkom MsP na kurz odbornej spósobilosti pre prlsluánlkov
obecnych polfcif v Nitre, a to nasledovne:

+ -

1 556

Podprogram 4.9 Mestsky informaéntf systém
V porvku 4.9.3 Banskobystrické radnióné noviny\e potrebné nav^sif rozpoóet o

Program 5. Bezpecnost', pravo a, poriadok
Podprogram 5.1 Verejny poriadok a bezpeónosf

- znízenie vydavkov v prvku 5.1.3 Prevencia v objeme 1 500 Eur,
-znlzenie vydavkov v prvku 5.1.1 Hiiadkovanie v objeme 56 Eur,
- zv^áenie vydavkov v prvku 5.1.4 Vzdelávanie a odborná prfprava
prlslusníkov MsP v objeme 1 556 Eur.

V rámci prvku 5.1.1 Hiiadkovanie sa z bezného do kapitálového rozpoótu presúva
óiastka 6 340 Eur na nákup 3 ks v^straznéno a rozhlasového zariadenia na
sluzobné motorové vozidlá MsP Banská Bystrica.

-6 340

Do prvku 3.4 Správa a evidencia nehnutefného majetku dochádza k presunu
finanón^ch prostriedkov vo v^ske 500 Eur na opravu a dodanie bezpeónostn^ch
dverl do priestorov Mestskej polície.

-500

Vypracoval: Ekonomicky odbor, maree 2016
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Program 7. Miestne komunikácie

2 490

Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií
Na základe "Dohody o zápocte pohFadávok a závázkov" so spoloónost'ou
euroAWK, s.r.o., je potrebné navysit' príjmy a vydavky v prvku 7.2.1 Oprava
miestnych komunikácií vo vtfáke 2 490 Eur.

+

2 490

+

914

základnych ákól (bezné vydavky).

+

21 458

Program 11. Sport

+

2 080

Z kapitálovych v^davkov podprogramu 7.1 Vystavba a rekonétrukcia miestnych
komunikácif sa presúva suma 2 080 Eur do prvku 11.1.4 Ostatné Sportoviská z
dóvodu prenájmu pozemkov na stavebnú akciu Oddychová zona pod
Památníkom SNP (korculiarska dráha).

+

2 080

Program 12. Kultúra

+

4 876

+

18110

Podprogram 10.5 Podpora nestátnych skolskych zariadení
V podprograme 10.5 Podpora neétátnych ékolskfáh zariadení dochádzak k
navyseniu financn^ch prostriedkov na dotácie pre nestátne ákolské zariadenia v
súvislosti s pripravovanou zmenou VZN {úprava normatívov) o sumu 914 Eur, v
rámci prvkov nasledovne:
-v prvku 10.5.1 Materské skoly o 182 Eur,

- v prvku 10.5.2 Základné umelecké Skoly o 226 Eur,
- v prvku 10.5.4 Zariadenia pre vorno-casové aktivity o 506 Eur.
Podprogram 10.6 Skolsky úrad

Nakorko normatívne financovanie ékolstva zo átátneho rozpoctu je vyséie ako sa
ocakávalo, dofinancovanie prenesentfch kompetencií vo v^áke 191 458 Eur sa
presúva z podprogramu 10.3 Základné ákoly do prvku 12.3 Projektové

plánovanie, a to na prlpravu projektov súvisiacich so ékolstvom v sume 170 000

Eur a ciastka 21 458 Eur do podprogramu 10.6 ¿kolsky úrad na údrzbu budov

Podprogram 11.1 éportová infrastruktúra

Podprogram 12.2 Príleiitostné kultúrne podujatia

Dochádza k zapojeniu nerozpoctovan^ch príjmov za vstupné vo v^áke 19 810
Eur, z ktor^ch óast1 v objeme 18 110 Eur bude zapojená do vydavkov v
podprograme 12.2 Príleiitostné kultúrne podujatia.
Podprogram 12.4 Oprava a údrzba kultúrnych pamiatok

V rámci podprogramu 12.4 Oprava a údrzba kultúrnych pamiatok sa z bezného
do kapitálového rozpoctu presúva ciastka 13 234 Eur na vypracovanie potrebnej
dokumentácie nevyhnutnej k obnove v zmysle zákona o vojnovych hroboch.

Program 13. Prostredie pre iivot

-13 234
+

31 000

+

31 000

Podprogram 13.9 Záhradnícke a rekreacné sluzby mesta

Podprogram sa navyáuje o sumu 31 000 Eur, ktorá bude urcená na finanené
krytie realízácie verejno-prospeán^ch, vychovno-vzdelávacfch a kultúrnoosvetov^ch aktivít v Robotníckom dome a súvisiacich mzdov^ch vydavkov
formou príspevku Zares-u na prevádzku Robotníckeho domu za úcelom
zabezpeóenia trvalej udrzaternosti projektu „Modernizada a rekonátrukcia

Robotníckeho domu". Cast' prostriedkov v objeme 25 000 Eur je krytá z

podielovych daní a zvyáok sa presúva v rámci rozpoctu mzdov^ch prostriedkov

Vypracoval: Ekonomicktf odbor, maree 2016
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0

Program 15. Social na sluzba
Podprogram 15.2 Ambulantné a terénne socíálne siuzby

V rámci podprogramu 15.2 Ambulantné a terénne sociálne siuzby dochádza k
presunu rozpoctu vo vyske 890 Eur na nákup rehabilitacnych pomócok na
cvicenie v súvislosti s pripravovan^m otvorenlm prevádzky rehabilitácie a
rozéírením poskytovanych sluzieb pre dóchodcov mesta, a to nasledovne:

+ -

890

- znízenie vtfdavkov v prvku 15.2.8 Denné centra o 890 Eur,

- zvyáenie v^davkov v prvku 15.2.6 Rehabilitadle siuzby o 890 Eur.

Na základe legislatívnych zmien v sluzbách pracovnej zdravotnej siuzby {PZS) je
potrebné rozsírit' siuzby PZS v zariadeniach Mesta Banská Bystrica. Schválené
financné prostriedky nepostaéujú na predpokladané náklady, preto je nutné
navyáit' rozpocet v programe 16 Administrativa o sumu 1 500 Eur.

+

Do podprogramu 13.9 Záhradnícke a rekreaóné siuzby mesta sa presúva
rozpoéet vo vyske 6 000 Eur na mzdy zamestnancov, ktorí budú zabezpecovat'

-6 000

siuzby v Robotníckom dome.

Z prvku 2.1.1 Propagada mesta Banská Bystrica je potrebné presunút1 sumu 1
500 Eur na uhradenie mzdovych v^davkov za grafické siuzby pre Radnicné
noviny..

Vydavky RO

1 500

+

1 500

m

-191 458

10.3 Základné skoiy

Nakorko normatívne financovanie skolstva zo státneho rozpoótu je vyááie ako sa
ocakávalo, dofinancovanie prenesenych kompetencif vo vyske 191 458 Eur sa
presúva do prvku 12.3 Projektové plánovanie, a to na prípravu projektov
súvisiacich so skolstvom vo vyske 170 000 Eur a suma 21 458 Eur do

podprogramu 70.6 ¿kolskf úrad na údrzbu budov základnych ákól. Presun sa

vykonáva z nasledovnych prvkov podprogramu:

-

-191 458

- z prvku 10.3.1 ZS Bakossova 5 v objeme 7 577 Eur,
- z prvku 10.3.4 Zé Trieda SNP 20 v objeme 42 244 Eur,
-z prvku 10.3.5 ZéMoskovská 2 v objeme 25 106 Eur,

-z
-z
-z
-z
-z

prvku
prvku
prvku
prvku
prvku

10.3.6 Zé Pieninská 27 v objeme 22 392 Eur,
10.3.7 Zá Radvanská 1 v objeme 11 653 Eur,
10.3.8 ZS Spojová 14 v objeme 20 465 Eur,
10.3.10 Z§ Gastanová 12 v objeme 41 626 Eur,
10.3.11 Z§ Sitnianska 32 v objeme 20 395 Eur.

Vypracoval: Ekonomicky odbor, maree 2016
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700 Kapitáfové vydavky
Program 1. Plánovanie, manazmenta kontrola

+

I

151 096

Podprogram 1.2 Plánovanie
Do prvku 5.1.1 Hliadkovanie je nutné urobit1 presun ciastky 2 304 Eur na projekt
,,Zvyáovanie prevencie kriminality" - ínátalácia kamier v uliciach Medená a
Radvanská - na spolufinancovanie.

-2 304

Do podprogramu 10.1 Materské ékoly sa presúva suma 16 000 Eur na prlpravu

projektovej dokumentácie na rozálrenie kapacít MS a suma 36 600 Eur na
prípravu projektovej
materskych SkOl.

dokumentácie

na

zvyáenie

energetickej

efektfvnost
-52 600

Nakorko normatívne fmancovanie ákolstva zo átátneho rozpoctu je vyásie ako sa
ocakávalo, dofinancovanie prenesenych kompetencií vo v^áke 191 458 Eur sa
presúva z podprogramu 10.3 Základné ékoly do prvku 1.2.3 Projektové
piánovanie, a to na prlpravu projektov súvisiacich so Skolstvom v sume 170 000

Eur a ciastka 21 458 Eur do podprogramu 10.6 Skolsky úrad na údrzbu budov

základn^ch ákól {bezné v^davky).

+

170 000

Podprogram 1.6 Útvar hlavného architekta
Z podprogramu 1.6 Útvar hlavného architekta (z beznych vydavkov) sa presúva
eíastka 36 000 Eur na obstaranie nového ÚPN CMZ.

+

36 000

Program 3* Interné sluzby

+

50 400

beznych do kapitálov^ch vydavkov presúva suma 50 400 Eur na upgrade na
základe Zmluvy o podpore a sluzbách spojen^ch s údrzbou ¡nformacného
systému samosprávy. Jedná sa o úpravu rozpofitovej klasifikácie, nemení sa úce
pouzitia vydavku.

+

50 400

Program 5. Bezpecnosf, pravo a poriadok

+

8 641

V rámci prvku 5.1.1 Hiiadkovanie sa z bezného do kapitaiového rozpoctu presúva
óiastka 6 340 Eur na nákup 3 ks vystrazného a rozhlasového zariadenia na
sluzobné motorové vozidlá MsP Banská Bystrica.

+

6 340

Z prvku 12.3 Projektové plánovanie je nutné urobit' presun óiastky 2 304 Eur na
projekt ,,Zvyáovanie prevencie kriminality" - inátalácia kamier v uliciach Medená a
Radvanská - na spolufinancovanie.

+

2 304

Podprogram 3.7 Sief MsÚ a organizácií v zriad'ovatei'skej pósobnosti
V ramci podprogramu 3.7 Siet MsÚ a organizácií v zriad'ovacej pósobnosti sa z

Podprogram 5.1 Verejny poriadok a bezpecnosf

ProflramT.WtestTi^tonuriiJMril

:".

;

■■'": V ' ¿SiÉÍS

Podprogram 7.1 Vfstavba a rekonstrukcia miestnych komunikácií

Do podprogramu 11.1 Sportová infraétruktüra sa presúva suma 39 003 Eur na

stavebnú akciu Oddychová zona pod Pamatnfkom SNP (korculiarska dráha), z
toho:

-

-39 003

- na prenájmom pozemkov do bezného rozpoctu v sume 2 080 Eur,
- pre úcely vtfkupov pozemkov do kapitaiového rozpoctu v objeme 36 923
Eur.

Vypracoval: Ekonomicky odbor, maree 2016
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Program 10. Vzdelávanie

52 600

Podprogram 10.1 Materské skoly
Z prvku 12.3 Projektové piánovanie sa presúva suma 16 000 Eur na prípravu

projektovej dokumentácie na rozáfrenie kapacít MS a suma 36 600 Eur na
prípravu projektovej
matersk^ch Skól.

dokumentácie
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52 600

+

36 923
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Podprogram 11.1 Sportová infrastruktúra

Z kapitálovych vydavkov podprogramu 7.1 Vfstavba a rekonétrukcia miestnych
komunikácif sa presúva suma 36 923 Eur do prvku 11.1.4 Ostatné éportoviská z
dóvodu vykupov pozemkov na stavebnú akciu Oddychová zona pod Pamatníkom
SNP (korculiarska dráha).
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Podprogram 12.4 Oprava a údrzba kultúrnych pamiatok

V rámci podprogramu 12.4 Oprava a údr¿ba kultúrnych pamiatok sa z bezného
do kapitálového rozpoótu presúva éiastka 13 234 Eur na vypracovanie potrebnej
dokumentácie nevyhnutnej k obnove v zmysle zákona o vojnovtfch hroboch.

+

13 234

800 Vydavky z transakcii s financnymi aktívami a financnymi pasivami
15. SüüiüJiiá siiüzuá
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Podprogram 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti

Z dóvodu preklenutia óasového nesúladu v súvislosti s refundáciou finanén^ch

prostriedkov z ÚPSVaR je nutné navysit' príjmové a v^davkové financné operácie

v podprograme 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociáinej oblasti) o sumu 7
000 Eur na zabezpecenie úhrady minimálnej celkovej ceny práce pracovnfkov

neziskovej organizácie Podnik medzitrhu práce - Sanca pre váetk^ch, n.o..

Vypracoval: Ekonomicky odbor, maree 2016

Strana 8/8

