Mesto Banská Bystrica

Návrh na zmenu programového rozpoctu c. 3

Návrh na zmenu programového rozpoctu c. 3

Návrh na zmenu rozpoctu sa predkladá v zmysfe zákona c. 583/2004 o rozpoctovych pravidlách
územnej samospravy a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorsích predpisov.
Predíozeny návrh na zmenu programového rozpoctu Mesta Banská Bystrica 6. 3 upravuje rozpocet
Mesta Banská Bystrica nasledovne:

Bezné príjmy

zvysenie

o sumu425 963 Eur

Bezné vydavky

znízeníe

o sumu 376 350 Eur

Kapitálové príjmy

znízenie

o sumu 77 231 Eur

Kapitálové vydavky

zvysenie

o sumu 3 442 463 Eur

Príjmy financnych operácií

zvysenie

o sumu 3 643 228 Eur

Vydavky financnych operácií

zvysenie

o sumu 927 284 Eur

Príjmy celkom

zvysenie

o sumu 3 991 960 Eur

Vydavky celkom

zvysenie

o sumu 3 993 397 Eur

ME8TSKY ÚRAD
BANSKÁ BYSTRÍCA

Vyvcscué dña:

10. jún 2016

Zvescné dfm:

podpis

Vypracoval: Ekonomicky odbor, máj 2016

Strana 1/9

Mesto Banská Bystrica

Návrh na zmenu programového rozpoctu c. 3

Podrobná struktúra zmien v príjmovej a vydavkovej casti:

PRlJMOVÁ

CASÍ

Bezné príjmy
200 Nedañové príjmy

+

Nedañové príjmy sa zvysujú o príjmy z preplatkov za dodávky tepla pre základné
skoly za rok 2015. Zdroje budú pouzité na úhradu nedopíatkov za teplo na
základnych skolách a úhradu vycíslenych úsporza r. 2015.

+

175 345

Príjem z dobropisov bude pouzity v podprograme 5.2 Civilná ochrana na krytie
zvysenych vydavkov v dosledku zvysenych zálohovych platieb na energie.

+

499

Presun príjmov z dovodu ocakávaného prenosu platby za prenájom parkovacích
plóch za 4. kvartál do roku 2017 v sume 75.000 €, ktory sa vykryje z prostriedkov
prijatych nad ramee plánovaného rozpoctu.

+ -

•

306 844

75 000

Na základe úhrad za predchádzajúce roky dochádza k zreálneniu plánovanych

príjmov o sumu 131.000 €, prijatych na splátky SFRB v prenajatych bytoch.

Zvysené príjmy slúzia na vykrytie vypadku v kapitálo\/ych príjmoch a príjmov z
refundácie k projektu Robotníckeho domu, cfalej na opravu mrezovania v sekcii
nB" v karanténnej stanici, ci zvysené vy'davky na dan z nehnuterností.

+

131 000

Príjmy RO

+

119119

Nedañové príjmy sa zvysujú o vlastné príjmy RO z preplatkov za dodávky tepla
pre zákíadné skoly za rok 2015. Zdroje budú pouzité na úhradu nedoplatkov za
teplo na základnych skolách a úhradu vycíslenych úspor za r. 2015.

+

29 037

+

90 082

Navysenie vlastnych príjmov Zé Gastanová za sluzby, poskytované v oblasti
personalistiky a miezd sa prejaví v rovnakej sume vo vydavkoch.

Kapitálové príjmy
230 Kápifálóvépyíjmf
Z titulu nízkeho plnenia príjmov z predaja pozemkov dochádza k viazaniu
prostriedkov do v^sky prebytku rozpoctu.

i*

_

-77 231

50Ó Prijaté úyery, póifcKy a nlvrWW !inancríé v^pomoel

+■

3643 228

Navysenie financnych prostriedkov v podprograme 10.1 Materské skoly vo vyske
593.228 € v súvislosti s projektom Znizovanie energ. nároenosti materskej skoly
na Tatranskej ul. Ide o nastavenie financovania: 5% spolufinancovanie + krytie
casového nesúladu do doby prijatia refundácie + krytie neoprávnenych
vydavkov. Uvedené bude kryté úverom.

+

593 228

Vypracoval: Ekonomicky odbor, máj 2016
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Na zabezpecenie súladu s platnou legislatívou navrhujeme navysenie vydavkov
na obstaranie budov v prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnuterného majetku vo
vyske 3.050.000 € (prípadná kúpa Domu kultúry ako kultúrneho stánku mesta),
pricom navrhované krytie tejto investície je z úverovych zdrojov.

600 Bezné vydavky
Program 1. Plánovanie, manazment a kontroía

+

408

+

1 140

Podprogram 1.4 Financny manazment
Dochádza k navyseniu rozpoctu o sumu 1.140 € za úcefom mimoriadneho
audítorského posudku mimo plánovanych audítorskych prác z dovodu zmeny
zákona o DPH. Krytie uvedeného vydavku je zabezpeóené z príjmov prijatych na

splátky ÓFRB v prenajatych bytoch.

Podprogram 1.6 Utvar hlavného architekta
Do podprogramu 5.2 Civilná ochrana sa presúva ciastka 732 € na vykonanie
revízií elektrickych rozvodov v krytoch CO v správe Mesta.

_

-732

ii&O
Podprogram 2.1 Propagada a prezentácia mesta
Z dovodu zmeny planovaného miesta expozície Antona Anderleho a v súvislosti
so ziadosfou o poskytnutie dotácie z MF SR dochádza k presunu z podprogramu
13.9 Záhradnícke a rekreacné sluzby mesta do prvku 2.1.2 Cestovny ruch.

+

3 500

Na základe zvysenych vydavkov na zahranicnú reprezentáciu mesta Banská
Bystrica dochádza k nasledovnym zmenám v rozpocte:
- z podprogramu 2.4 Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca dochádza k
presunu 500 € do prvku 2.1.3 Prezentácia mesta vzahranicí,

+

500

-vrámci prvku 2.1.3 Prezentácia mesta vzahranióí sa presúva suma 500 €.

+-

500

Podprogram 2.4 Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca
2 podprogramu 2.4 Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca dochádza k
presunu 500 € do prvku 2.1.3 Prezentácia mesta v zahranicí na zvysenie
vydavkov na zahranicnú reprezentáciu mesta.

Program 3. Interné sluzby

-500
+

31171

Podprogram 3.2 Crnnosf orgánov mesta

Do kapitálovych vydavkov podprogramu 3.2 Óinnost orgánov mesta sa presúva
suma 5.897 € na doplnené verejné osvetlenie medzi byt. Domami Tulská 6. 1 a
c. 13.

-

-5 897

Do kapitálovych vydavkov podprogramu 3.2 Óinnosf orgánov mesta sa presúva
suma 19.900 € na obnovu detskych ihrísk - vybavenie novymi hracími prvkami.

-19 900

Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta
Navysenie rozpoctu v prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnutefného majetku
mesta o financné prostriedky vo vyéke 52.968 € je uréené na úhradu
nedoplatkov za teplo, ktoré bude kryté z navysenych príjmov za dobropisy za
dodávku tepla do základnych skól.

Vypracoval: Ekonomicky odbor, máj 2016

+

52 968
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Na základe zvysenia dañe z nehnuterností v obciach, v katastri ktorych má
Mesto nehnutefnosti, je potrebné zvysit' vydavky v prvku 3.4.1 Správa a
evidencia nehnutei'ného majetku o 4.000 €. Zvysenie vydavkov bude kryté z
príjmov, prijatych na splátky SFRB v prenajatych bytoch.

Program 5. Bezpecnost', pravo a poríadok

+

4 000

+

10 09Í

+-

1 800

Podprogram 5.1 Verejny poríadok a bezpecnost'
Z prvku 5.1.1 Hliadkovanie sa presúva suma 1.800 € do prvku 5.1.4 Vzdelávanie
a odborná príprava príslusníkov MsP za úcelom rozsírenia streleckej, taktickej a
telesnej prípravy prísluáníkov MsP.
Podprogram 5.2 Civilná ochrana
Príjem z dobropisov bude pouzity na krytie zvysenych vydavkov v dósledku
zvysenych záiohovych platieb na energie.

+

499

+

732

kryté z príjmov prijatych na splátky ÉFRB v prenajatych bytoch.

+

8 860

Program 7. Miestnekomunikácie

Ojí"

Z podprogramu 1.6 Útvar hlavného architekta sa presúva ciastka 732 € na
vykonanie revízií elektrickych rozvodov v krytoch CO v správe Mesta.

Podprogram 5.4 Karanténna stanica
Vydavky v podprograme 5.4 Karanténna stanica navrhujeme zvysif o sumu
8.860 € pre úcely nutnej opravy mrezovania v sekcii ,,B". Uvedené vydavky budú

■

,

■■ ■"„ ■*eift23

Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácii
Do financnych operácií prvku 7.2.1 Oprava miestnych komunikácii sa presúva
ciastka 631.023 € v súlade s metod. usmernením MFSR c. MF/008417/2016-31,
ktoré ustanovuje novú metodiku pri vykazovaní údajov vo financnych v^kazoch.
Vydavky sa tykajú beznych vydavkov rocnych spiátok dihodobych závázkov za
projekt vystavby a obnovy miestnych komunikácii, obnovu povrchu zeleného

asfaltu na Námestí SNP a úpravu a dobudovanie MK Graniar - ul. Skolská Graniar B, ktoré sa od roku 2016 sledujú ako bankové úvery.

Program 10. Vzdelávanie

-631 023
+

133 620

Podprogram 10.3 Základné skoly
Navysenie rozpoctu o financné prostriedky z dobropisov za teplo budú pouzité
na úhradu vycíslenych úspor za tepío za r. 2015 v celkovom objeme 143.101 €
nasledovne:

- v prvku 10.3.1 Z¿ Bakossova 5,
- v prvku 10.3.2 Zá Golianova 8,
- v prvku 10.3.4 Z& Tríeda SNP 20,
- v prvku 10.3.5 ZS Moskovská 2,
- v prvku 10.3.6 Zá Pieninská 27,
- v prvku 10.3.7 ZS Radvanská 1,
-v prvku 10.3.8 Z¿ Spojová 14,
-v prvku 10.3.10 Zá Gastanová 12,
- v prvku 10.3.11 Z$ Sitnianska 32.

+

3 425

+

10 076

+

11 603

+

16 718

+

21 003

+

20 048

+

47 821

+

4 650

+

7 757

Podprogram 10.4 Podpora vychovno-vzdelávacích cinností

Do prvku 10.5.5 ékolské stravovacie zariadenia sa presúva suma 2.600 € z

dóvodu aktualizácie údajov o poete stravníkov ákolskej jedálne pri ZS S.
Moysesa 23 - rímskokatolícka cirkev Biskupstvo.

-2 600

Podprogram 10.5 Podpora nestátnych skolskych zariadení
V súvislosti s prvkom 10.5.5 Skolské stravovacie zariadenia sa zrealizujú zmeny
v objeme 15.707 € z dóvodu aktualizácie údajov o poóte stravníkov skolskej

jedálne pri Zé S. Moysesa 23 - rímskokatolícka cirkev Biskupstvo, a to
nasledovne:

- z prvku 10.4.1 Záujmové vzdelávanie detí a míádeze +2.600 €,

Vypracoval: Ekonomicky odbor, máj 2016

+

2 600
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-z podprogramu 10.6 ákolsky úrad +4.559 €,
- presun v rámci prvku 10.5.5 ¿kolské stravovacie zaríadenia

+

4 559

+ -

1 130

- navysenie vydavkov prvku o 7.418 € z príjmov z dobropisov.

+

7 418

Podprogram 10.6 Skolsky úrad

Do prvku 10.5.5 Skolské stravovacie zariadenia sa presúva suma 4.559 € z
dovodu aktuaüzácie údajov o poete stravníkov skolskej jedálne pri ZS S.
Moysesa 23 - rímskokatolícka cirkev Biskupstvo.

Do kapitálovych vydavkov prvku 10.3.4

Zá Trieda SNP 20 sa presúva suma

4.820 € z dovodu obstarania elektrického kotla a um^vacky riadu.

Do prvku 10.3.5 Z5 Moskovská 2 sa presúva suma 4.000 € na opravu podlahy a
osadenie volejbalovych stlpikov v teloevieni Zá Moskovská.

Do prvku 10.3.9 Zé Óumbierska 17 sa presúva suma 4.961 € na v^menu

plynového varného kotla.

Do prvku 10.3.11 Z¿> Sitnianska 32 sa presúva suma 3 118 € na vymenu
plynového varného kotla.

Ptátrám í& Étílífitat
Podprogram 12.2 Kultúrne podujatia
Podprogram 12.4 Oprava a údrzba kultúrnych pamiatok
Z podprogramu 12.2 Kultúrne podujatia sa presúva ciastka 380
podprogramu 12 4 Oprava a údrzba kultúrnych pamiatok na nákup kníh.

€

do

Pgjgram 13. Prostrejdte pre zivot
Podprogram 13.8 Mestsky mobiliár
Z podprogramu 13.9 Záhradnícke a rekreacné sluzby mesta sa presúva suma
5.000 € na príspevok Zares-u na nákup mobiliáru.

Podprogram 13.9 Zábradnícke a rekreacné sluzby mesta
Navrhované zmeny v rámci podprogramu 13.9 Záhradnícke a rekreacné slutby
mesta uvádzame nasiedovne:
- z dovodu zmeny plánovaného miesta expozície Antona Anderleho a v súvislosti
so ziadosfou o poskytnutie dotácie Mesta z MF SR dochádza k presunu z
podprogramu 13.9 Záhradnícke a rekreacné sluzby mesta do prvku 2.1.2
Cestovntf ruch.
- presun v rámci podprogramu v sume 10.000 € z príspevku urceného na
prevádzku Robotníckeho domu, na prevádzkovy príspevok organizácie ZARES

it

+ -

+

+-

- presun do podprogramu 13.8. Mestsky mobiiiárv sume 5.000 € na príspevok
Zares-u urceny na nákup mobiliáru.

filáÜÉ Itkidnriihistraííva
V rámci programu 16. Administrativa sa presúvajú prostriedky participaiívneho
rozpoctu v sume 2.800 € do kapitálovych v^davkov, v súlade s charakterom
vydavkov vít'aznych návrhov, konkrétne na obstaranie dopadovej plochy v Relax
zóne na Internátnej ulici.

Vypracoval: Ekonomicky odbor, máj 2016

-4 559

-4 820

-4 000
-4 961

-3 118

380

5 000

-5 000

10 000
-5 000

-

-2 800

-2 800
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vyldávhy *O

+

83 683

10.3 Základné skoly

Presun sumy 4.704 € do kapitálovych vydavkov prvku 10.3.2 Zá Golianova 8 nákup stravovacieho systému do skolskej jedálne.

Do kapitálovych vydavkov prvku 10.3.4

^704

Zá Tríeda SNP 20 sa presúva suma

4.235 € z dovodu obstarania elektrického kotla a umyvacky riadu.

-4 235

Do beznych vydavkov prvku 10.3.5 Z¿ Moskovská 2 sa z podprogramu 10.6
Skolsky úrad sa presúva suma 4.000 € na opravu podlahy a osadenie
volejbalovych stfpikov v telocvicni Zá Moskovská.
Navysenie

rozpoctu

v

prvku

zabezpecenie

10.3.10

sluzieb, poskytovanych
rovnakej miere je kryté príjmami.

Zá
v

Gastanová

oblasti

12 je

personalistiky

urcené
a

miezd.

+

4 000

+

90 082

na
V

Do kapitálovych vydavkov prvku 10.3.11 Zá Sitnianska 32 sa presunie suma
1.460 € na vymenu plynového varného kotla.

-1460

700 Kapitálové vydavky
Program 1. Plánovanie, manazmeni a konirola

-34 300

Podprogram 1.2 Plánovanie
Do podprogramu 10.1 Materské skoly je nutné zrealizovaf presun ciastky 30.340
€ ako dósledok navysenej sumy spolufinancovania na základe ukonceného
verejného obstarávania (MS Druzby - rozsirovanie kapacít).

-

-30 340

Do podprogramu 10.1 Materské skoly je nutné zrealizovat' presun ciastky 3.960
€ na stavebny dozor ako oprávnentf vydavok v pripravovanej ziadosti o NFP

prostredníctvom

refundácie

financnych

prostrieclkov

(Mé

Bakossova

-

rozsirovanie kapacít).

-3 960

Podprogram 2.1 Propagada a prezentácia mesta
Z dovodu zmeny plánovaneho miesta expozície Antona Anderleho a v súvislosti
so ziadosfou o poskytnutie dotácie z MF SR
dochádza k presunu z
podprogramu 13.9 Záhradnícke a rekreacné sluzby mesta do prvku 2.1.2
Cestovny ruch.

BfigitñP:&JH»rné skiiby

+

3 500

+

2 892 269

+

5 897

+

19 900

Podprogram 3.2 Cinnosf orgánov mesta

Z bezn^ch vydavkov podprogramu 3.2 Óinnosf orgánov mesía sa presúva suma
5.897 € na doplnené verejné osvetlenie medzi byt. Domami Tulská c. 1 a c. 13.

Z beznych vydavkov podprogramu 3.2 Cinnosf orgánov mesta sa presúva suma
19.900 € na obnovu detskych ihrfsk - vybavenie novymi hracími prvkami.

Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta
Do financnych operácií prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnutemého majetku
mesta sa presúva ciastka 183.528 € v súlade s metod. usmernením MFSR c.
WIF/008417/2016-31, ktoré ustanovuje novú metodiku pri vykazovaní údajov vo
finanónych vykazoch. Vydavky sa tykajú rocnych splátok dlhodobého závazku za
nadobudnutie mostu do priemyselného parku, ktoré sa od roku 2016 sledujú ako
bankové úvery.

Vypracoval: Ekonomicky odbor, máj 2016

-183 528
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Na zabezpecenie súladu s platnou legislatívou navrhujeme navysenie vydavkov
na obsíaranie budov v prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnuterného majetku vo
vyske 3.050.000 € {prípadná kúpa Domu kuitúry ako kultúrneho stánku mesta),
pricom navrhované krytie tejto investície je z úverovych zdrojov.

3 050 000

+

4oMz

Program 7-Miestne komunikácie
Podprogram 7.1 Vystavba a rekonstrukcia miestnych komunikácii
Do financnych operácií podprogramu 7.1 Vystavba a rekonstrukcia miestnych
komunikácií sa presúva ciastka 70.632 € v súlade s metod. usmernením MFSR
c. MF/008417/2016-31, ktoré ustanovuje novú metodiku pri vykazovaní údajov

vo financnych vykazoch. Vydavky sa tykajú kapitáiovych vydavkov rocnych
splátok dlhodobych závázkov za projekt vystavby a obnovy miestnych
komunikácií, obnovu povrchu zeleného asfaltu na Námestí SNP a úpravu a

dobudovanie MK Graniar - ul. ékolská - Graniar B, ktoré sa od roku 2016
sledujú ako bankové úvery.

-70 632

* "
Podprogram 10.1 Materské skoly
Z prvku 1.2.3 Pmjektové plánovanie\e nutné zrealizovaf presun ciastky 30.340 €
ako dósledok navysenej sumy spolufinancovania na základe ukonceného

verejného obstarávania (Mé Druzby - rozsirovanie kapacít).

+

30 340

Z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie je nutné zrealizovaf presun ciastky 3.960 €
na stavebny dozor ako oprávneny vydavok v pripravovanej ziadosti o NFP
prostredníctvom
refundácie financnych
prostriedkov (MS
Bakossova rozsirovanie kapacít).

+

3 960

Navysenie financnych prostriedkov v podprograme 10.1 Materské skoly vo vyske
593.228 € v súvislostí s projektom Znizovanie energ. nárocnosti materskej skoly
na Tatranskej ul. Ide o nastavenie financovania: 5% spolufinancovanie + krytie
óasového nesúladu do doby prijatía refundácie + krytie neoprávnenych
vydavkov. Uvedená zdrojová konstrukcia bude krytá úverom.

+
Ójjf!

Z dovodu zmeny plánovaného miesta expozície Antona Anderleho a v súvislosti
so ziadosfou o
poskytnutie dotácie z MF SR dochádza k presunu z
podprogramu 13.9 Záhradnícke a rekreaóné sluzby mesta do prvku 2.1.2
Cestovny ruch.

Program 16. Administrativa
V rámci programu 16. Administrativa sa presúvajú prostriedky participatívneho
rozpoctu v sume 2.800 € z beznych vydavkov, v súlade s charakterom vydavkov
vífaznych návrhov, konkrétne na obstaranie dopadovej plochy v Relax zóne na
Internátnej ulici.

Vypracoval: Ekonomicky odbor, máj 2016

-

593 228
"¡

-2 000

2 800

2 800
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V^daVky RO

+

[

23 298

10.3 Základné skoly

Presun sumy 4.704 € z beznych vydavkov prvku 10.3,2 ZS Golianova 8 - nákup
stravovacieho systému do skolskej jedálne.

+

4 704

+

9 055

+

4 961

+

4 578

Prvok 10.3.4 Z¿ Trieda SNP 20 obdrzí sumu 9.055 € na obstaranie plynového
varného kotla a umyvaéky riadu, a to na základe nasledovn^ch presunov:

- z beznych vydavkov prvku 10.3.4 Z$ Trieda SNP 20 +4.235 €,
- z podprogramu 10.6 ékolsky úrad +4.820 €,
Z podprogramu 10.6 Skolsky úrad (bezné vydavky) sa presúva suma 4.961 € na
yymenu plynového varného kotla v ZS Bumbierska 17 (prvok 10.3.9 Z§
Dumbierska 27).

Prvok 10.3.11 Z5 Sitnianska 32 obdrzí sumu 4.578 € na vymenu plynového
varného kotla, a to na základe nasledovnych presunov:

- z beznych vydavkov prvku 10.3.11 Z5 Sitnianska 32 +1.460 €,
-z beznych vydavkov podprogramu 10.6 Skolsky úrad +3.118 €

800 Vydavky z transakch' s financnymi aktívami a fhlancnymi pasivami
Program 3. Interné sluzby

+

183 528

Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta
Z kapitáiovych vydavkov prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnutefného majetku
mesta sa presúva ciastka 183.528 € v súiade s metod. usmernením MFSR c.
MF/008417/2016-31, ktoré ustanovuje novú metodiku pri vykazovaní údajov vo
financnych vykazoch. Vydavky sa tykajú rocnych spiátok dlhodobého závázku za
nadobudnutie mostu do priemyseíného parku, ktoré sa od roku 2016 sledujú ako
bankové úvery

+

183 528

Program 7. Miestne komunikácié

+

701 655

+

70 632

+

631 023

Podprogram 7.1 Vystavba a rekonstrukcia miestnych komunikácií
Z kapitálovych vydavkov podprogramu 7.1 Vystavba a rekonstrukcia miestnych
komunikácií sa presúva ciastka 70.632 € v súiade s metod. usmernením MFSR
c. MF/008417/2016-31, ktoré ustanovuje novú metodiku pri vykazovaní údajov
vo financnych vykazoch. Vydavky sa tykajú kapitálovych vydavkov rocnych
spiátok dlhodobych závázkov za projekt vystavby a obnovy miestnych
komunikácií, obnovu povrchu zeleného asfaltu na Námestí SNP a úpravu a

dobudovanie MK Graniar - ul. ékolská - Graniar B, ktoré sa od roku 2016
sledujú ako bankové úvery.

Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií
Z beznych vydavkov prvku 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií sa presúva
ciastka 631.023 € v súiade s metod. usmernením MFSR c. MF/008417/2016-31,
ktoré ustanovuje novú metodiku pri vykazovaní údajov vo financnych vykazoch.
Vydavky sa tykajú beznych vydavkov rocnych spiátok dlhodob^ch závázkov za
projekt vystavby a obnovy miestnych komunikácií, obnovu povrchu zeleného

asfaltu na Námestí SNP a úpravu a dobudovanie MK Graniar - ul. ákolská Graniar B, ktoré sa od roku 2016 sledujú ako bankové úvery.

Vypracoval: Ekonomick^ odbor, máj2016
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Program 16. Administrativa

+

42101

+

42 101

V súvislosti s nizsou refundáciou vydavkov projektu
Modernizada a
rekonstrukcia Robotníckeho domu Banská Bystrica, ktorú sme plánovali pouzit'

na splátky istiny úverov CSOB, pristupujeme k navyáeniu rozpoctu na splátky
úverov CSOB. Zvysenie vytiavkov bude kryté zo zvysenych príjmov, prijatych na
splátky SFRB v prenajatych bytoch. Na neplnenych príjmoch zo ÉR a EÚ (a z
nich planovanych vydavkoch) bolo zrealizované viazanie.

Vypracoval: Ekonomicky odbór, máj 2016
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