Mesto Banská Bystrica

c. 3

MESTSKY ÚRAB

\

BANSKÁ BYSTRICA

Vyvcsené dña:

Návrh na zmenu programového rozpoctu c. 3

-1 jún 2017

7, ve soné dña:

podpis

Návrh na zmenu rozpoctu sa predkladá v zmysie zákona c. 583/2004 o rozpoctovych pravidiách územnej samosprávy a o zmene a doplnení

niektorych zákonov v znení neskors ¡ch predpisov.

Predlozeny návrh na zmenu programového rozpoctu Mesta Banská Bystrica c. 3 upravuje rozpofiet Mesta Banská Bystrica nasledovne:
charakter príjmu / vydavku

zvysenie / znízenie

o sumu v eur

Bezné príjmy

zvyáenie

55 693

Bezné vydavky

zvysenie

78 361

Kapitálové príjmy

bez zmeny

0

Kapitálové vydavky

znízenie

-22 668

Príjmy finanóntfch operácií

bez zmeny

0

Vydavky financnych operácÜ

bez zmeny

0

Príjmy celkom

zvyáenie

55 693

Vydavky celkom

zvysenie

55 693

Podrobná étruktúra zmien v príjmovej a vydavkovej éasti:

PR

JMOVÁ

CAST

Bezné príjmy
200 Nedanové príjmy

+

55 693

+

55 693

Navysenie rozpoctu na úroveñ skutocnych príjmov z dobropisov prijatych od spotocnosti Stefe za
skutocne spotrebované energie na základnych skolách za rok 2016.

VYDAVKOVA

CAST

600 Bezné vydavky
Program 1. Plánovanie, manazment a kontrola

+

Podprogram 1.2. Plánovanie

-

90 855
-40 185

Presun do podprogramu 10.1 Materské skoly na vypracovanie ziadosti o NFP a úprauu
energetického auditu v rámci projektov Znizovanie energetickej nárocnosti budov Má Karpatská 3 a

Má Strázovská 3.

-2 856

Presun do podprogramu 10.1 Materské ékoly na prípravu PD k rekonstrukcii M§ Karpatská 3, Má

Strázovská 3 a M5 9. maja".

-3 000

Presun do prvku 5.1.2 Kamerovy systém za úcelom realizácie projektu "Zvyéenie prevencie
kriminality v uliciach Medená a Radvanská".

■184

Presun rozpoctovych prostriedkov do vydavkov na Základnú skolu Golianova z dóvodu vymeny
trávnika na sportovom ihrisku v areáli základnej Skoly.
Presun

do

podprogramu

7.1

Vfstavba

a rekonátrukcia miestnych komunikácil

na

-34 100

prípravu

odbornych posudkov k projektu "Cyklisticky chodník ESC-Podlavice".

Podprogram 1.4 FinanSny manazment

-45
+

16 140

Navygenie vydavkov na auditorské sluzby, kryté z usetrenych rozpoctovych prostriedkov v rámci
plánovanych úrokov, a to z dóvodu dorucenia faktúry za rok 2015 az v roku 2017.

Podprogram 1.7 Implementácia IROP a IPC

16 140
+

114 900

+

114 900

Navysenie rozpoctu v súvislosti so zriadením Informacno-poradenského centra, kryté z uÉetrenych
prostriedkov póvodne schválenych na odkup starého mosta liias a beznych vydavkov programu 16.

Administrativa. Prostriedky budú pouzité na kompletnú prevádzku oddelenia - interiérové vybavenie,
IT, materiálové vstupy, cestovné atd1. Tieto vydavky súvisia s realizáciou projektu súvisiaceho s

prevádzkou uvedeného oddelenia, pricom 95,17% z nich bude Mestu vrátenych formou refundácie.

Vypracoval: Ekonomicky odbor, 05/2017
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Program 2. Propagácia a marketing
Podproaram 2.1 Propagada a prezentácla mesta

•12 000

Presun do kapItálDvych vydavkov prvku 2.1.2 Cestovny ruch za úeelom obstarania interaktívneh

sofámeho stromu.

-12 000

Prqgram 3- Interné sluzby

+

Podproaram 3.4 Správa a evidencia maletku mesta

55 882

+

55 882

Presun do prvku 15.2.8 Denné centré za úcelom vymenv okien v komunitnom centre Sásová
Presun z prvku 7.2.1 Oprava miestnych komunikácil za úeelom realizada elektrického pohon

-150

zvonov vo zvonici v Rakytovciach.

Navysertte rozpoctovych prostriedkov na úhradu faktúr od spolofinosti Stefe, v ktorych sú uveden
skutofiné nedoplatkv za teplo za rok 2016. Tleto sú krvté z prilatych dobropisov.
Presun rozpoctovych prostriedkov z úspory v podprograme 10.6. Skolsky úrad a z navy5eny~ch

dobropisov na zakúpenie interiérového wbavenia pre PS-SUR

+

5 238

+

54 105

+

1 500
-4 811

Programé Sluzbv obüanom
Podproaram 4.8 Clntorlnske sluzbv

+

36 382

+

36 382

+

38 000

Presun vo forme prfspevku pre Zares z prvku 7.2.1 Oprava miestnych komunikécii na financovani

opraw oplotenia cintorlna v Podlaviciach.

Presun uSetrenych prostriedkov z úrokov plánovanych v dosledku casovóho posunu prijatia úveru
na kremaüné pece.

-1 618

ÉÉÉMm 5. Bezpefinosf, pravo a poriadok

184

+

184

Podproaram 5.1 Verelnv poriadok a bezpefnosf

+

Presun z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie za úcelom realizácie projektu "Zvyéenie prevencie

kriminalítv v uliciach Medená a Radvanská".

184

'rogramT.MiestneKDrnunikácle
Podprogram 7.1 Vystavba a rekonétrukcía miestnych komunikácii

-43 19!

-

+

45

Presun z prvku 1.2.3 Projektovó plánovanie na prlpravu odbornych posudkov k projektu "Cyklisticky

chodník ESC-Podlavice"

+

Podprogmm 7.2 Oprava miestnvch komunikácil

45

■43 238

-

Presun vo forme prlspevku pre Zares do prvku 4.8.2 Mestské dntorlny na financovanie opravy
oplotenia cintorlna v Podlaviciach.

-38 000

Presun do prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnütefaého majetku za úcelom realizácie elektrického
pohonu zvonov vo zvonici v Rakvtovciach.

^gramS. Düpr^ya

-5 238

-4áO|

-

Podproaram8.4 Ekoloqlcká a udriateFná doprava

■4307

Presun uSetrenych rozpoetovych prostriedkov z úrokov plánovanych v dosledku úverov na projekty
súvisiace s verejnou dopravou. Uvedené prostriedky budú pouzfté na krytie auditorskych sluzieb za
rok 2015. Faktúra za tieto sluzby bola dorucená Mestu v roku 2017.

-4 307

Prpgwrn 10, VzdBlávanie

*

Podprogram 10.1 Materskó Skoty

+

*

3Ó02¿
21836

Presun z prvku 10.4.2 Rozvoj Skolstva na financovanie sfahovanla, v súóasnosti rekonStruovanych,

materskych Skdl.

+

Presun z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na vypracovanie zladosti o NFP a úpravu
energetického auditu v rámct projektov Znizovanie energetickej nároÉnosti budov MS Karpatská 3 a
MS Strázovská 3

+

Presun z programu 16. Administrativa na financovanie sluzieb, spojenych s verejnym obstarávaním
v rámcl prajektu "Znizovanie energetickej nároCnosti MS Karpatská 3 a MS Strázovská 3".

+

Presun do podprogramu 10.1 Materské ékoly na prlpravu PD k rekonStrukcil MS Karpatská 3, Mé
Strázovská 3 a Mé 9. maja".

+

Presun z prvku 10.3.1 Zá Bakossova na kúpu hra&ek pre MS Bakossova.

+

2 856

2 400

Presun do kapitálovych vydavkov podprogramu 10.1 Materské Skoty na kúpu zabudovatemého
sporáku s rúrou pre MS Radvanská 26.
Podprogram 10.3 Zákiadné Skoly
Presun z prvku 10.3.1 ZS Bakossova do podprogramu 10.1 Materskó Skoly na kúpu hraClek pre MS
Bakossova.

6 000

3 000

12 000

-4 420
_

14572
-12 000

Presun z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na príspevok Základnej skole Golianova z dóvodu

vymeny trávnika na Sportovom ihrisku v areáli Skoly.

Vypracoval: Ekonomicky odbor, 05/2017
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Preklasifikovanie beznych vydavkov krytych z vlastnych príjmov ZS SSV Skuteckého na kapitálov
vydavky, z dóvodu ciastocného krytia novej vodovodnej a elektrickej prípojky sportového ihriska

-8 000

Navysenie rozpoctovych prostriedkov na úhradu prijatych faktúr od spolocnosti Stefe s vycíslenym
skutocnymi úsporami za teplo za rok 2016. Tieto sú kryté z prijatych dobropisov

Podprogram 10.4 Podpora vychovno-vzdelávacích ¿inností
Presun do podprogramu 10.1 Materské ékoly na financovanie sfahovania
rekonstruovanych, materskych skól.

+

472

-6 000

v súeasnos

-6 000

Podpmaram 10.6 ékolsky úrad

•384

Hresun prosinedkov z úspory na skolskom úrade na prvku 3.4.2 Správa a údrzba hnutel'néh
majetkuz dóvodu zakúpenia ¡nteriérového vybavenia pre PS-SUR. Uvedené interiérové vybaven
bude z prostriedkov Skolského úradu kryté iba áiastocne. Druhá cast1 vydavkov na interiérov

vybavenie je krytá z dobropisov prijatych od spolocnosti Stefe.

-384

Program 11. Sport
Podpmaram 11.1 éportová infraStruktúra

+

Presun z prvku 11.4.1 Priame dotácie na podporu projektov v Kalendári podujatí a projektov n
úhradu vyééích vvdavkov na náiomné za prenájom sportovej haly

148 500
3 000

Presun z prvku 11.4.2 Dotácie na podporu éportovych aktivit na úhradu vyssich vydavkov n

nájomné za prenájom éportovej haly.

+

500

+

145 000

Presun vo forme pnspevku pre Zares z beznych vydavkov prvku 11.4.1 Priame dotácie na podporu

proiektov v Kalendáñ oodujati a projektov na údiibu telocvicne na Magurskej ulici

Podpmaram 11.2 éportové poduiatia

3 700

Presun prostriedkov z nevycerpanei dotácie na MSR Florbal iuniorky na propaqáciu EMá

+

Podproqram 11.4 Podpora sportu qrantovvm svstémom

3 700

-152200

Presun do prvku 11.1.2 Sportová hala na úhradu vyssích vydavkov na nájomné za prenájom

Sportovej haly.

-3 500

Presun prostriedkov z nevyóerpanej dotácie na MSR Fforbal ¡uniorky na propaqáciu EMá

-3 700

Presun vo forme príspevku pre Zares do beznych vydavkov prvku 11.1.4 Ostatné éportoviská na
údrzbu telocvicne na Maqurskeí ulici

-145 000

Podprogram Í3.1 Fontány

_

-404

Presun uáetrenych prostriedkov z úrokov plánovanych v dósledku úveru na vybudovanie fontány na

ulici Ceskoslovenskej armády. Vybudovanie fontány sa bude realizovaf z vlastnych zdrojov Mesta

Krogram 15. Sociálna sluzba
Podpmaram 15.1. Pobytové sociálne sluibv

■ - —-- —;—--•— - —,-^

-

-404

•Mi

Presun do prvku 15.2.8 Denné centra za úcelom vymenv okien v komunitnom centre Sásová.

-2 889

Presun z prvku 15.2.2 Prepravná sluzba na krytie vydavkov na potraviny - stravovanie prijímaterov

sociálnych sluzieb v ZOS Druzby a ZOS Krivánska.

+

5 380

Presun v rámci podprogramu na krytie vydavkov na potraviny - stravovanie prijímaterov sociálnych

siuzieb v ZOS Druzby a ZOS Krivánska, nasledovne:

15.1.4 Zariadenie opatrovateFskej sluzby a Denny stacionár Na Uhlisku
15.1.3 Zariadenie opatrovaterskej sluzbv

-3120
+

3 120

Presun do kapitálovych vydavkov prvku 15.1.4 Zariadenie opatrovaterskej sluzby a Denny stacionár
Na Uhiisku na kúpu zabudovatefného sporáku s vydajnym pultom pre zariadenie SSS Na Uhlisku 9
maja 74.

-2 812

'2341

Presun v rámci podprogramu za úcelom vymeny okien v komunitnom centre Sásová, nasledovne:
15.2.2 Prepravná sluzba

-210

15.2.3 Jedáleñ

-320

15.2.4 Poziéovña pomficok

-220

15.2.6 Rehabílitacné sluzby

-1 061

15.2.7 Prácovña
15.2.8 Denné centra

-150
+

1 961

+

150

+

2 889

Presun z prvku 3.4.7 Správa a evidencia nehnuteíného majetku za úcelom vymeny okien v

komunitnom centre Sásová

Presun z prvku 15.1.2 Zariadenie podporovaného bfvania za úcelom vymeny okien v komunitnom

centre Sásová

Presun do prvku 15.1.3 Zariadenie opatrovaterskej sluzby na krytie vydavkov na potraviny stravovanie prijimaterov sociálnych sluzieb v ZOS Druzbv a ZOS Krivánska

odprqgram 15.6 Projekty podporvjúce rozvojv sociálnej oblastl

Vypracoval: Ekonomickí odbor, 05/2017

-5 380
■+

11491

Strana 3/5

Mesto Banská Bystrica

Návrh na zmenu programového rozpoctu c. 3

Presun rozpoctovych prostriedkov z podprogramu 15.7 Mzdové a personálne vydavky v sociálnej
oblasti ako príspevok pre neziskovú organizáciu PMP-áPV, n.o. v dósledku zmeny financovanra
neziskovej orqanízácie.

+

Podproqram 15.7 Mzdové a personálne vvdavkv v sociálnej oblastí
Presun rozpoctovych prostnedkov do podprogramu 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej
oblastí ako príspevok pre neziskovú organizáciu PMP-áPV, n.o. v dósleclku zmeny financovanie

-11 491

neziskovej organizácie.

Program 16. Administrativa

-72 400

Presun do podprogramu 10.1 Materské ékoly na financovanie sluzieb, spojenych s verejnym
obstarávamm v ramci projektu "Znizovanie energetickej nárocnosti Má Karpatská 3 a Má
Strazovská 3".

-2 400

Presun v ramci programu vo forme príspevku pre Zaares na reaíizáciu projektu participatívneho

rozpoctu Ihrisko mládezníci.

+-4989

Presun v rama programu vo forme príspevku pre Zaares na reaíizáciu projektu participatívneho

rozpoctu Relaxzóna Tajovka.

+-

Presun do podprogramu 1.7 Implementáaa IROP a IPC v súvistosti s realizáciou projektu
"Informacno poradenského centra". Prostriedky v pomere 95,17% budú Mestu vrátené formou
refundácie.

+-1500

-70 000

700 Kapitálové vydavky
Program 1. Plánovanie, manazmenta kontrola

-161 459

Podproqram 1.2 Plánovanie

-161 459

Presun do podprogramu 10.1 Materské ékoly na prípravu PD k záchodovym kabínam pre imobiln
osoby.

-240

Presun do prvku 10.3.11 ZS Sitnianska 32 na prípravu PD k stavebnej akcii "Rekonstrukcia átria n

ZS Sitnianska 32, Banská Bystrica".

-2 450

Presun do prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnutefného majetku na prípravu PD k projekt

"Znizovanie energetickej nárocnosti budovy MsÚ OSA 26 BB"

-4 788

Presun do podprogramu 7.1 Vystavba a rekonstrukcia miestnych komunikácil na prípravu PD

projektu "Parkovisko Tulská".

-2 174

Presun do podprogramu 10.1 Materské ákoly na financovanie rekonstrukcie Zá Bakossova 5

-31 125

Presun do podprogramu 10.1 Materské ékoly na financovanie koordinátora BOZP na stavenisku
rámci proiektu "Zvvsovanie energetickej efektívnosti Má Tatranská 63, Banská Bvstrica"
Presun do podprogramu 7.1 Vystavba a rekonstrukcia miestnych komunikácil na prípravu PD

-610

projektu "Obsluzná miestna komunikácia Jeqorovova ulica".

-4 000

Presun do podprogramu 10.1 Materské ékoly na financovanie stavebn^ch prác projektu "Znizovanie
energetickej nároónosti Má Karpatská 3 a Má Strázovská 3".

-51 806

Presun do podprogramu 10.1 Materské ékoly na príprauu PD k projektom, zameranym na rozsírenie
kapacít a znizovanie enerqetickej nárocnosti Má Karpatská 3, Mé Strázovská 3 a Má 9 máia"
Presun do podprogramu 10.1 Materské ákoly na úpravu projektového hodnotenia MS Karpatská 3 a
MS Strázovská 3.
Presun do podprogramu 7.1 vystavba a rekonétrukcia miestnych komunikácií na pripravu PD na

-59 196

-490

vybudovanie vnútroblokov na Tulskej a na Sitnianskei ulici.

-950

Presun do prvku 4.9.4 Miestne rozhlasy za úcelom vymeny póvodnej rozhlasovej ústredne a
doplnenie novych prijímacov a reproduktorov na zariadeniach v Kremnieke a Rakytovciach

-3 630

Program 2. Propaqácia a niarketinq

+

12 000

Podproctram 2.1 Propagada a prezentácia mesta

+

12 000

solárneho stromu.

+

Program 3. Interné sluzby

12 000

+

4 788

Presun z beznych vydavkov prvku 2.1.2 Cestovny ruch za úcelom obstarania interaktívneho

Podprogram 3.2 Ólnnost'orqánov mesta

0

Presun prostriedkov v rámci podprogramu, urcenych na rekonstrukciu detského ihriska v Radvani.

do rozpoctu príspevkovej organizácie Zaares.

+ -

Podprogram 3.4. Správa a evidencia majetku
Presun z prvku 1.2.3 projektové plánovanie na pripravu PD k projektu "Znizovanie energetickej

+-4600

4 788

nárocnosti budovy MsÚ OSA 26, BB".

+

Program 4. Sluzby obcanom

+

3 630

Podproqram 4.9 Mestskf informacnv systém

+

Presun z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie za úcelom vymeny póvodnej rozhlasovej ústredne a
doplnenie novvch Driiímacov a reproduktorov na zariadeniach v Kremnicke a Rakytovciach

3 630

+

3 630

Vypracoval: Ekonomicky odbor, 05/2017

4 788
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Program 5. Bezpeenost', pravo a poriadok

0

Podprogram 5.1 Verejny poriadok a bezpecnosf

0

Presun v rámci podprogramu za úcelom realizácie projektu "Zvysenie prevencie kriminaiity v uíiciatf
Medená a Radvanská", nasíedovne:
5.1.1 Hliadkovanie

-10143

5.1.2 Kamerow systém

+

PcóflMS'7*IV!í^fheJíómuníkác¡éí

10 143

■-

Podprogram 7.1 Vystavba a rekonstrukcia miestnych komunikácii

-

■■" ^Wíé:
-42 776

Presun z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na prípravu PD k projektu "Parkovisko Tulská"
Presun z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na prípravu PD k projektu "Obsluzná miestna
komunikácia Jegorovova ulica".

+

2174

+

4 000

Presun rozpoctovych prostriedkov do podprogramu 1.7 Implementácia IROP a IPC v dósledku
realizácie projektu súvisiaceho s vydavkami na "Informacno poradenské centrum". Prostriedky v
pomere 95,17% budú Mestu vrátené formou refundácie.

-44 900

Presun do podprogramu 7.1 Vystavba a rekonátrukcia miestnych komunikácii na prípravu PD na

vybudovanie vnútroblokov na Tulskej a na Sitnianskej ulici.

+

950

+

158 337

+

147 887

+

240

+

31 125

+

610

energetickei nárocnosti Mfi Karpatská 3 a Má Strázovská 3"

+

51 806

Presun z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na prípravu PD k projektom, zameranym na rozsírenie
kapacít a znizovanie energetickei nárocnosti MS Karpatská 3, MS Strázovská 3 a MS 9 máia"

+

59196

+

490

Presun do podprogramu 1.4 Finanóny manaíment za úcelom krytia vydavkov na auditorské sluzby
Podproaram 10.1 Materské skolv

-5 000

Presun z prvku 12.3 Projektové plánovanie na prípravu PD k záchodovym kabínam pre imobilné

osoby.

Presun z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na financovanie rekonStrukcie ZS Bakossova 5
Presun z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na financovanie koordinátora BOZP na stavenisku v
rámci proiektu "Zvysovanie enerqetickej efektívnosti MS Tatranská 63, Banská Bystrica"

Presun z prvku 12.3 Projektové plánovanie na financovanie stavebnych prác projektu "Znizovanie

Presun z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na úpravu projektového hodnotenia MS Karpatská 3 a

MS Strázovská 3.

Presun z beínych vydavkov podprogramu 10.1 Materské Skoly na kúpu zabudovaterného sporáku s

rúrou pre MS Radvanská 26.

+

Podproaram 10.3 Základné skolv

+

Presun v rámci podproqramu na prípravu PD k rekonátrukcii áportového areálu ZS Spoiová

+ -

Presun v rámci podprogramu na prtpravu PD k vymene umeiého trávnika na multifuncknom ihrisku

ZS Tr. SNP 20.

4 42D

10 450
+-flfifl

+ -

Presun v rámct podprogramu na pnpravu PD k rekonátrukcii Sportového areálu ZS SSV Skuteckého

8.

+ -

Presun z prvku 12.3 Projektové plánovanie na prípravu PD k stavebnej akcii "RekonStrukcia átria

+-932

na ZS Sitnianska 32. Banská Bvstrica".

+

Preklasifikovanie beznych vydavkov krytych z vlastnych príjmov ZS SSV Skuteckého na kapitálové
vydavkv, z d&vodu óiastocného kn/lia novei vodovodnei a elektrickei prípoiky Sportového ihriska

+

Ftnnn

+-

+-26000

Kresun v rámci podprogramu 10.3 Základné Skoly na úhradu príspevku pre ZS SSV v dósledku

krytia vydavkov súvisiacich s vybudovaním vodovodnej a elektrickej prípojky súvisiacei s
rekonstnjkciou ihriska.

Presun prostriedkov v rámci podrpogramu 10.3. ZákJadné ékoly je realizovany v súvislosti s
financovaním budovania a rekonStruckcie éportovích ihrísk v areáli ZS Dumbierksa a ZS Sitnianska

Podproaram 10.4 Podoora vvchovno-vzdelávacích éinnosti
Presun rozpoctovych prostnedkov urcenych na vybudovanie pocitového chodníka z kapitálového

rozpoctu MsU do rozpoctu príspevkovei organizácie Zaares formou kapitálového príspevku

* >\

Podproaram 15.1. Pobvtové socíáine sluzbv

2 812

Presun z beznych vydavkov prvku 15.1.4 Zaríadenie opatrovaterskej sluzby a Denny stacionér Na
Uhlisku na kúpu zabudovaterného sporáku s vydajnym pultom pre zariadenie SSS Na Uhlisku 9
'

Vypracoval: Ekonomicky odbor, 05/2017

o

+-

Program 15. Socíálnasluzba

máia 74.

+-

'
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