Mesto Banská Bystrica

Návrh na zmenu programového rozpoctu c. 4

Návrh na zmenu programového rozpoctu c. 4

Návrh na zmenu rozpoctu sa predkladá v zmysie zákona t. 583/2004 o rozpoótovych pravidiách územnej samosprávy a o zmene a doplneni
niektorych zákonov v znení neskoré Ich predpisov.

Predlozeny návrh na zmenu programového rozpoctu Mesta Banská Bystrica é. 4 upravuje rozpoóet Mesta Banská Bystrica nasledovne:
charakter prfjmu / vydavku

zvyéenie / znízenie

o su mu v eur

Bezné príjmy

bez zmeny

46 500

Bezné vydavky

zvysenie

39 278

Kapitálové príjmy

bez zmeny

0

Kapitálové vydavky

zvyáenie

7 222

Príjmy finanÉnych operácil

bez zmeny

0

Vydavky finanónych operácií

bez zmeny

0

Príjmy celkom

zvyáenie

46 500

Vydavky celkom

zvysenie

46 500

Podrobná átruktúra zmien v príjmovej a vydavkovej óasti:

PRÍJWIOVÁ

CAST

Bezné príjmy
100 Dañové príjmy

+

46 500

+

46 500

NavySenie rozpoCtovan^ch prostiredkov z prijatych podielovych danl na základe pozltívneho
reálneho vívoja.

VYDAVKOVA

CAST

600 Bezné vydavky
Program 1. Plánovaníe, manaíment a kontrola
Podprogram 1.2. Plánovanie

-

29 533

-

29 533

Presun rozpoCtovaních prostriedkov do podprogramu 10.1 Materské Skoly na krytie spracovania
ziadosti o nenávratn^ financny prfspevok v rámci projektu Zvyáenie kapacity MÉ Karpatská 3 a Mé
Strázovská 3.

Presun rozpoítovanych prostriedkov do prvku 1.2.3 Prtprava projektov z dóvodu nizSIch reálnych
vydavkov na Má.

Program 2. Propagada a marketing
Podproctram 2.1 Propagada a prezentácia mesta

-1 100
+
-

+

30 633

-500
1 500

Presun rozpoétovanych prostriedkov do podprogramu 2.4 Partnerské mestá a medzinárodná
spolupráca v dósledku vaéáieho pofitu zahraniónych delegácif v Banskej Bystrici v porovnanl s

minulosfou. Dóvodom je najmñ zisk titulu EMS, jubilejny Radvanskí jarmok a d*aláie kultúrnoáporlové podujatia.

Presun rozpoítovanychch prostriedkov z podprogramu 2.4 Partnerské mestá a medzinárodná
spolupráca na nákup knlh ako darcekov pre oficiálne návátevy a partnerov mesta.

Podprotjram 2.4 Partnerské mestá a medzinárodná spotupráca
Presun rozpoctovaních prostriedkov z prvku 2.7.3 Prezentácia mesta v zahraniCI v dósledku
vácsíeho poítu zahranifinych delegácü v Banskej Bystrici v porovnanl s minulosfou. Dóvodom je
najmS zisk titulu EMS, ¡ubilejny Radvansky jarmok a tfaláie kultúrno-Sportové podujatia.
Presun rozpoítovanych prostriedkov do prvku 2.1.1 Propagada mesta Banská Bystrica na nákup
knlh ako darcekov pre oficiálne návátevy a partnerov mesta.

Vypracoval: Ekonomicky odbor, 08/2017

-1 500
+

_

+

_

3 000

-2 000

1 500
-3 000
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Presun rozpofitovanych prostriedkov do podprogramu 3.3 Materiélové zabezpeóenie úradu
zabezpecenie kytic pre oficiálne návStevy a vencov na pietne akty.

Návrti na zmenu programového rozpoétu ó. 4

n
-500

Podprogram 3.3 Materlálové zabezpeóenie úradu

+

36 500

porovnanls r2016.

+

36 000

Presun rozpoetovaních prostriedkov z podprogramu 2.4 Partnerské mestá a medzinárodná
spolupráca na zabezpecenie kytic pre oficiálne návátevy a vencov na pietne akty.

+

NavySenie rozpoCtovanych prostiredkov z prljmov z podielovych danl na krytie zvyáenych vídavko
na postovné. ZvySené vydavky vznikli z dóvodu zvJSenia poCtu odoslanych llstovích zásielok MsÚ

Podprogram 3.4 Správa a evidencia maletku mesta

500

-4 250

Presun rozpoCtovanych prostriedkov do podprogramu 3.8 Kuchyña MsÚ na krytie nákupu 3
pracovních stolov.

-2 250

Presun uáetreních rozpoótovanych prostriedkov z úpravy vstupnych emblémov mesta do prvku
7.2.1 Oprava miestnych komunikácil.

Podprogram 3.8: Kuchyña MsÚ

-2 000
+

2 250

krytie nákupu 3 pracovnych stolov.

+

2 250

Program 5, Bezp&Éijosf; pravo a ppríadok

+

0

Podprogram 5.1 Verejny poriadok a bezpeénost

+

0

Presun rozpoítovanych prostriedkov z prvku 5.1.1 HHadkovanie do prvku 5.1.2 Kamerovj? systém z
d&vodu zvyéenia poplatkov za elektríckú enerqiu kamerového systému mestskej polfcie.

+-

400

Presun rozpofitovych prostriedkov z prvku 3.4.2 Správa a evidencia hnutefného majetku mesta na

Podprogram 5.2 Cívilná ochrana

_

Presun rozpoctovaních prostriedkov do podprogramu 5.3 Poiiama ochrana na krytie poistenia
darovaného hasicského vozidla a nákup Speciálneho materiálu na vyuáitie pri mimoriadnych
udalostiach.

-1000

-1 000

Podprogram 5.3 Poiiama ochrana

1000

Presun rozpoetovaních prostriedkov z podprogramu 5.2 Civilnó ochrana na krytie poistenia
darovaného hasicského vozidla a nákup épeciálneho materiálu na vyuáitie pri mimoriadnych
udalostiach.

+

PrograiTi 6, ddpadové hospodárstvo

0

Podprogram 6.2Uloienie odpadu

-12 018

Presun rozpoetovaních prostriedkov do podprogramu 6.5 LJkvidácia nelegáinych skládok na krytie
spolufinancovania projektu "Sanácia miesta s nezákonne umiestnením odpadom v meste Banská
Bystrica - Cementárenská cesta", podporeného Environmentálnvm fondom SR.

-12 018

Podprogram 6.5 Ukvidécia nelegáinych skládok

+

Presun rozpociovanych prostriedkov z prvku 6.2.1 Uloienie odpadu od fyzickych osób na krytie
spolufinancovania projektu "Sanácia miesta s nezákonne umiestnenym odpadom v meste Banská
Bystrica - Cementárenská cesta", podporeného Environmentálnym fondom SR.

+

3rogram7-.MÍestne komunJkácie
Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácif

Podprogram 8.1 Autobusové doprava

Podprogram 10.1 Materské ékoly

-

11 000

-

-9 ai

11 000

_

-9 000
-9 000

-

+

Presun rozpoetovaních prostriedkov z prvku 1.2.3 Projektovó plánovante na krytie spracovania
¿iadosti o nenávratní finanCní prlspevok v rámei projektu Zvysenie kapacity MS Karpatská 3 a Mé
Strálovská 3.

12 018

11000

Presun uáetrenych rozpoetovaních prostriedkov do prvku 7.2.1 Oprava miestnych komunikácil za
úcelom realizácie efalSIch nevvhnutntfch opráv lokálnvch ponich miestnych komunikácil.

Program 10, Vzdelávanier

12 018

-

Presun uSetrenych rozpottovanych prostriedkov do prvku 7.2.1 Oprava miestnych komunikácil za
úcelom realizácie dalslch nevyhnutních opráv lokálnvch oorúch miestnych komunikácil.
P.Pogtam 8. pQRrava

1 000

-34 665
-27443
1 100

+

Presun rozpoetovaních prostriedkov do prvku 1.2.3 Prlprava projektov z dñvodu nfcslch reálnych

-30 633

vydavkov na MS.

Presun rozpoetovaních prostriedkov z programu 16. Administrativa za úcelom finaneného krytia
verejného obstarávania pre projekty Zntzovanie energetickej nárofinosti MS Radvanská 28, Banská
Bystrica - stavebné práce a Zvysovanie energetickej efektlvnosti Má Na Lúckach 2, Banská Bystrica

- stavebné práce

Podprogram 10.3 Základné ékoly

+
_

Preklasifikovanie bezních vydavkov krytych z vlastních prljmov základnej Skoly ZS Bakossova na
kapitálové vydavky, a to za úcelom kúpy konvektomatu do skolskej jedálne.

Prpgram ii. éport
Podprogram 11.1 éportová infraétruktúra
Vypracoval: Ekonomicky odbor, 08/2017

2 090

-7222
-7 222

+

5 500

+

5500
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Presun rozpofitovanych prostriedkov z podprogramu 13.4 Verejné pieskoviská a ihríská na krytie

údrzby ihriska

na

Internátnej

ul.

(asfaltovy povrch)

a

ihriska

na

Mládezníckej

ul.

(vymena

basketbalovych ko§ov).

+

3 700

Presun rozpoctovanych prostriedkov z podprogramu 13.4 Verejné pieskoviská a ihríská na prlpravu
zasnezovanía areálu zimnych Sportov.

+

1 800

Program 13. Prostredie preáivot

+

5 000

Podprogram 13.4 Verejné pieskoviská a ihríská

-

-9 500

Presun rozpofitovanych prostriedkov do prvku 11.1.4 Ostatné Sportoviská na krytie údriby ihriska na
Internátnej ul. (asfaltovy povrch}, ihriska na Mládeznlckej ul. {vymena basketbalovych koáov).

Presun

rozpoítovanych

prostriedkov

do

prvku

11.1.5

Beiecké

aiyiiarske trate

na

-3 700

prípravu

zasnezovania areálu zimnych Sportov.

-1 800

Presun rozpofitovanych prostriedkov do podprogramu

13.8 Mestsktf mobiliár na nákup 30 ks

mobilnych kvetináfiov za úfielom zamedzenia parkovania na trávnatych plochách v Sásovej.

-4 000

Podprogram 13.8 Mestsky mobiliár

+

4 000

Sásovej.

+

4 000

Podprogram 13.9 Záhradnfcke a rekreacné sluzby mesta Banská Bystrica

+

10 500

Presun rozpoctovanych prostriedkov z podprogramu 13.4 Verejné pieskoviská a ihriska na krytie

nákupu 30 ks mobilnych kvetináfiov za úCelom zamedzenia parkovania na trávnatych plochách v

NavySenie rozpofitu na krytie rastu mzdovych vydavkov v obdobi 09-12/2017 (odmena vo vySke 2%

z funkcného platu v zmysle memoranda vlády SR a KOZ).

+

Program 16. Administrativa

10 500

-2 090

Presun rozpoctovanych prostriedkov do podprogramu 10.1 Materské ¿koly za úcelom finanfiného

krytia verejného obstarávania pre projekty Znizovanie energetickej nárofinosti Má Radvanská 28,
Banská Bystrica - stavebné práce a ZvySovanie energetickej efektlvnosti MS Na Lúfikach 2, Banská
Bystrica - stavebné práce

-2 090

700 Kapitálové vydavky
Program 1. Plánovanie, manazment a kontrola

-

Podprogram 1.2 Plánovanie

-139 863
-139 863

Presun rozpoítovanych prostriedkovdo prvku 11.1.4 Ostatnééportoviská za úfielom dofinancovania
projektu "Oddychová zona pod památnlkom".

-2 397

Presun rozpoótovanych prostiredkov do prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnutefného majetku
mesta z dóvodu potreby vypracovania prisluSnej projektovej dokumentácíe a na vybudovanie
plynového kúrenía v kultúrnom dome Podlavice.
Presun rozpoétoanvych prostriedkov do podprogramu

-32 000

13.1 Fontány na obstaranie projektovej

dokumentácie k dielu Fontana na ultci ¿eskoslovenskej armádv.

-10 200

Presun rozpoetovanjch prostriedkov do podprogramu 10.1 Materské ékoly na úpravu projektovej

dokumentácie projektu "Znizovanie enerqetlckej nároCnosti MS 9. máia 26".
Presun rozpoótovanych prostiredkov do prvku 10.3.11 Z§ Sitnianska 32 za úfielom vybudovania
preskleného átria v areáli ZÉ Sitnianska.

-342
-68 000

Presun rozpoCtovanych prostriedkov do podprogramu 10.7 Mestské detskéjasle na krytie projektu

"ZvySovanie energetickej úfiinnosti budovy Mestské detské jasle v Banskej Bystrici - zatepieníe
striech a obvodoWch stien".
Presun

rozpoctovanych

-25 924

prostriedkov

spolufinancovania Zá s MS Bakossova 5.

do

podprogramu

10.1

Materské

Skoly

na

krytie
-1 000

Program 3. Interné sluzby

+

32 000

Podprogram 3.4. Správa a evidencia majetku

+

32 000

+

32 000

-

-197 512

Presun rozpoétovanych prostiredkov z prvku

1.2.3 Projektové plánovanie

z dftvodu potreby

vypracovania prlslulnej projektovej dokumentácie a na vybudovanie plynového kúrenia v kultúrnom
dome Podlavice.

Program 10. Vzdelávanie
Podprogram 10.1 Materské ákoly

_

-326 492

Presun rozpoctovanych prostriedkov do prvku 10.3.9 Zá Óumbierska 17 na financovanie projektu
'Termostatizácia a vyregulovanie prietoku vykurovania Zá Dumbierska so spodnymi radiátorovymi
ventilmi".

Presun

-27 834

rozpofitovanych

prostriedkov

z

prvku

na

krytie

Presun rozpoctovanych prostriedkov z prvku 12.3 Projektové ptánovanie na krytie
projektovei dokumentácie proiektu "Znizovanie enerqetickej národnosti MS 9. maja 26".

úpravy

spolufinancovania projektu ZÉ s Má Bakossova 5.

Vypracoval: Ekonomicky odbor, 08/2017

1.2.3

Projektové

plánovanie

+

1 000
342
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Presun rozpoctovanych prostriedkov do podprogramu

13.1. Fontány na vybudovanie fontány v

Parku na ulici Óeskoslovenskej armády. Proslriedky póvodne schválené na vyvolané investície v
materskych skolách nie je podra ustanovení zákona 583/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlách

-85 000

územnej samosprávy mozné pouzif zo zdroja fondu minulych rokov, pretoze sa jednalo o vydavky
bezného charakteru. Uvedené prostriedky je teda mozné pouzif za predpokladu, ze zmenu ich úfielu
schváli mestské zastupiterstvo.

Presun rozpoctovanych prostríedkov do podprogramu 12.4.Oprava a údrzba kuitúrnych pamiatok na
obnovu cintorina z I. svetovej vojny v 6asti Majer. Prostriedky póvodne schválené na vyvolané
investicie v materskych Skolách nie je podía ustanovení zákona 583/2004 Z. z. o rozpoctov^ch

-215 000

pravidlách územnej samosprávy mozné pouzif zo zdroja fondu minulych rokov, pretoze sa jednalo o
vydavky bezného charakteru. Uvedené prostriedky je teda mozné pouzif za predpokladu, ze zmenu
ich úcelu schváli mestské zastupiterstvo.

Podprogram 10.3 Základné ékoly

+

103 056

Presun rozpoctovan^ch prostriedkov z podprogramu 10.1 Materské ékoly na financovanie projektu

"Termostatizácia a vyregulovanie prietoku vykurovania Zá Dumbierska so spodnymi radiátorovymi
ventilmi".

+

27 834

+

7 222

preskleného átria v areálí ZÉ Sitnianska.

+

68 000

Podprogram 10.7 Mestské detské jaste

+

Preklasifikovanie beznych vydavkov krytych z vlastnych prijmov základnej ákoly ZS Bakossova na
kapiíálové vydavky, a to za úcelom kúpy konvektomatu do skolskej jedálne.
Presun rozpoctovanych prostiredkov z prvku 12.3 Projektové plánovanie za úcelom vybudovania

Presun

rozpoctovanych

prostriedkov z prvku

1.2.3 Projektové plánovanie

na

krytie

25 924

projektu

"Zvyéovanie energetickej úcinností budovy Mestské detské jasle v Banskej Bystrici - zateplenie
striech a obvodovych stien".

+

25 924

Program 11. Sport

+

2 397

Podprogram 11.1 Sportová infrastruktúra

+

2 397

+

2 397

Presun rozpoctovanych prostriedkov z prvku 12.3 Projektové plánovanie za úcelom financovania

projektu "Oddychová zona pod pamatníkom".

Program 12. Kultúra

215 000

Podprogram 12.4. Oprava a údrzba kultúrnych pamiatok

215 000

Presun rozpoctovanych prostriedkov z podprogramu 10.1 Mateské ékoly z prostriedkov na obnovu
cintorína z I. svetovej vojny v casti Majer. Prostriedky póvodne schválené na vyvolané investície v
materskych Skolách nie je podra ustanovenf zákona 583/2004 Z. z. o rozpoctov^ch pravidlách
územnej samosprávy mozné pouzit' zo zdroja fondu minulych rokov, pretoze sa jednalo o vydavky
bezného charakteru. Uvedené prostriedky je teda mozné pouzif za predpokladu, ze zmenu ich úcelu
schváli mestské zastupiterstvo.

+

215 000

Program 13. Prostredie pre zivot

+

95 200

Podprogram 13.1 Fontány

+

95 200

Presun

rozpoctovanych

prostriedkov

z

prvku

12.3

Projektové

plánovanie

na

vypracovanie

projektovej dokumentácie fontány v Parku na ulici Óeskoslovenskej armády.

+

10 200

+

85 000

Presun rozpoctovan^ch prostriedkov z podprogramu 10.1 Materské Skoly na vybudovanie fontány v

parku na ulici Óeskoslovenskej armády. Prostriedky p&vodne schválené na vyvolané investície v
materskych skolách nie je podra ustanovení zákona 583/2004 Z. z. o rozpoctov^ch pravidlách

územnej samosprávy moáné pouzif zo zdroja fondu minutych rokov, pretoze sa jednalo o vydavky
bezného charakteru. Uvedené prostriedky je teda mozné pouzif za predpokladu, ze zmenu ich úcelu
schváíi mestské zastupiterstvo.

iVÍESTSKY

aJRAD

BANSKÁ 3YSTRICA
Vyvescné dña:

31.AUG.2017

Zvcscnc dña:

podpis

Vypracoval: Ekonomicky odbor, 08/2017

Strana 4/4

