Návrh na zmenu programového rozpoctu i. 6

Mesto Banská Bystrica

Návrh na zmenu programového rozpoctu c. 6

Návrh na zmenu rozpoótu sa predkladá v zmysie zákona ó. 583/2004 o rozpoCtovych pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnenl niektorych
zákonov v zneni neskoraich predpisov.

PredlozenJ návrh na zmenu programového rozpoótu Mesta Banská Bystrica c\ 6 upravuje rozpoóet Mesta Banská Bystrica nasledovne:

charakter prfjmu / vydavku

zvy£enie / znfienie

o sumu v eur

Bezné príjmy

bez zmeny

0

Bezné vydavky

znízenie

-2 235 910

Kapitálové prljmy

znízenie

0

Kapitálové vydavky

bez zmeny

26 219

Prljmy finanfcnych operácif

znfzenie

-2 827 218

Vydavky finanÉních operácif

znízenie

-700 000

Príjmy celkom

znféenie

-2 827 218

Vydavky celkom

znízenie

-2 909 691

Podrobná átruktúra zmien v príjmovej a vydavkovej caati:

Príjmové financné operácie
400 Prljmy z transakcil s finanónymi aktivami a financnyml pasivami

-

Viazanie prostriedkov, v priebehu roka zapojenych do rozpoctu z fondu minutych rokov, ktoré
nebudú v roku 2017 pouíité na splátky istín úverov.

-2 827 218
-2 127 218

Viazanie prostriedkov rozpoCtovanych na poskytnutie návratnej finanCnej vypomoci pre spoloCnosf
MBB a.s. z dóvodu vrátenia poskytnutej finanCnej vypomoci od predmetnej spoloónosti v priebehu
rozpoctového roka.

-700 000

VYDAVKOVA

CAST

600 Bezné vydavky
Program 1. Plánovanle, manaiment a kontrola

+

572

Podprogram 1.5 Cienstvo v samosprávnych organizáciách a zdruíeniach

+

572

Presun rozpoCtovaních prostriedkov z prvku 4.8.1 KremaGnó sluíby za úCelom zosúladenia
rozpoótu a plnenia na rozpoótovych polozkách ólenskych poplatkov.

572

Program 2. Propagada a marketlng

-4 408

Podprogram 2.2 Informaóné centrum

-4 408

Presun prostriedkov do podprogramu 3.4.1 Správa a evidencia nehnutel'ného majetku za úóelom
zosúladenia rozpoctu a plnenia na rozpoCtovych poloákách.

Presun rozpoótovanych prostriedkov z prvku 4.8.1 Kremaóné sluíby za úóelom zosúladenia
rozpoctu a plnenia na rozpofitovych poloákách sluüobntfch ciest zamestnancov.

Program 3. Interné sluzby
Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta

-4 420

J
-

-

Presun rozpoctovanych prostriedkov v rámci podprogramu za úóelom zosúladenia rozpoátu a
plnenia na rozpoctovych polozkách v rámci materiálového vvbavenia
Presun prostriedkov z podprogramu 2.2 Informaóné centrum za úóelom zosúladenia rozpoótu a
plnenia na rozpoótoWch poloákách v rámci materiálového vybavenia.

12

-4 580
-4 580

+-3 388

+

4 420

Presun rozpoCtovaních prostriedkov do podprogramu 10.1 Materské ékoly za úóelom opravy lapafia

tukov a vodomernej Sachty v Má Na Lúókach.

Podprogram 3.5 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Vypracoval: Ekonomicky odbor, 11/2017

-9 000
+

2 250
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Presun rozpoótovanychprostriedkov z prvku 4.8.1 Kremaóné siuíby za úcelom zosúladenia rozpoctu
a plnenia na rozpoótovych polozkách sluzobn^ch ciest zamestnancov.

+

1 500

+

750

Presun rozpoctovanych prostriedkov z prvku 4.8.1 Kremaíné sluáby a z dóvodu krytia vydavkov na

ékolenia zamestnancov MsÚ.

Podprogram 3.8 Kuchyña MsÚ

-

-2 250

Presun rozpodtovanych prostriedkov do podprogramu 10.1 Materské ákoSy za úcelom opravy lapaCa

tukov a vodomernej Sachty v Mé Na Lúókach.

-2 250

Program 4. Sluzby obcanom

-

~¿ tiií4

Podprogram 4.8 Cintorinske sluíby

-

-2 834

Presun rozpofitovanych prostriedkov do podprogramu 1.5 Ólenstvo v samosprávnych organizáciách
a zdruíeniach za úcelom zosúladenia rozpoctu a plnenia na rozpoctovych poíozkách cienskych
poplatkov.

-572

Presun rozpoctovanych prostriedkov do podprogramu 2.2 Infonvaóné centrumza úcelom
zosúladenia rozpoctu a plnenia na rozpoctovych polozkách sluzobnych ciest Hamestnancov.

-12

Presun rozpoótovanych prostriedkov do podprogramu 3.5 Vzdelávanie zamestnancovmesta za
úcelom zosúladenia rozpoótu a plnenia na rozpoctovych poloíkách sluáobn^ch ciest zamestnancov.

-1 500

Presun rozpoótovanych prostriedkov do podprogramu 3.5 Vzdelávanie zamestnancov mesta z

dóvodu krytia vydavkov na ¿kolenia zamestnancov MsÚ.

-750

Program 7. Miestne komunikácie
Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií

-

-2 202 607

-

-2 202 607

Viazanie rozpoótovanych vydavkov, nevycerpanych na opravu miestnych komunikácií, z dóvodu
casového posunu plánovanej údáby do roku 2018.

-75 389

Znízenie prostriedkov urcenych na opravy miestnych komunikácií, z ddvodu realizácie akcie v roku
2018.

-2 127 218

Program 10. Vzdelávanie
Podprogram 10.1 Materské Skoly

-

-14 969

+

11 250

+

9 000

Presun rozpofitovanych prostriedkov z prvku 3.4.1 Spróva a evidencia nehnutefného majetku za

úcelom opravy lapafia tukov a vodomernej Sachty v M¿ Na LúCkach.

Presun rozpoctovanych prostriedkov z podprogramu 3.8 Kuchyña MsÜ za úéelom opravy lapata
tukov a vodomernej Sachty v MS Na LúCkach.
Podprogram 10.3 Základné ákofy

2 250
+
-

-15 089

Preklasifikovanie beánych vydavkov v rámci prvku 10.3.9 ZS bumbierska, krytych z vlastnych
prljmov, na kapitálové vyríavky za úcelom nákupu umyvacky riadu do ckolskej jedálne.

-3 770

Preklasifikovanie beznych vydavkov v rámci prvku 10.3.3 ZS SSV Skuteckého, krytych z víastnych
prljmov, na kapitálové vydavky za ÚCelom nákupu 2 ks elektrickych panvlc do Skolskej jedálne.

-11 319

Podprogram 10.9 Základná umelecká ékola J. Curtiera
Preklasifikovanie

beznych vydavkov

v rámci

podprogramu,

-

krytych

z

vlastnych

prljmov,

-11 130

na

kapitálové vydavky za úóelom nákupu hudobnVch nástrojov (klavlr, saxofón).

-11 130

Program 13. Prostredie pre áivot

-

-7 084

Podprogram 13.9 Záhradnícke a rekreaéné sluzby mesta Banská Bystrica

-

-7 084

Viazanie príspevku na prevádzku Robotntckeho domu pre Zaares z dóvodu jeho nedofierpania k
31.12.2017.

-7 084

700 Kapitálové vydavky
Program 1. Plánovanie, manazment a kontrola

-

Podprogram 1.2 Plánovanie
Presun

rozpottovanych

prostriedkov do

-

podprogramu

10.1

Materské Skoly

na

-1594
-1 594

financovanie

pripojenía novej elektrickej prlpojky Má Tatranská, v rámci projektu ZvySovanie energetickej
efektlvnosti Mé Tatranská.

-1 594

Program 5. BezpeÉnosf, pravo a porfadok

+

4100

Podprogram 5.3 Poiiarna ochrana

+

4100

+

4 100

Presun rozpoótovanych

prostriedkov z podprogramu

7.1

Vystavba a rekonétrukcia miestnych

komunikácií za úcelom prípravy projektovej dokumentácie k projektu "Stavebné úpravy hasióskej
zbrojnice Sásová".

Vypracoval: Ekonomicky odbor, 11/2017
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-8 236

rogram 7. Miestne komunikácie

^odprogram 7.1 Vystavba a rekonátrukcía miestnych komunikácií
'resun rozpofitovaních prostriedkov do podprogramu 5.3 Poíiama ochrana za úcelom pripravy
rojektovej dokumentacie k projektu "Stavebné úpravy hasicskej zbrojnice Sásová".

-8 236

-4 100

resun rozpoctovanych prostriedkov do podprogramu 12.4. Oprava a údrtba kultúrnych pamiatok
za úCelom prípravy projektovej dokumentacie k projektu "Obnova vojnového cintorina z 1. svetovej
ojny v Banskej Bystrici - Majeri".

27 813

'rogram 10. Vzdelávanle

-56 587

'odprogram 10.1 Materské ékoly

Presun rozpoctovanych prostriedkov do podprogramu 10.3 Základné ékoly za úcelom rekonstrukcie
multifunkcného ihriska ZS Spojová.

-58 181

Hresun rozpoótovanych prostriedkov z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na financovanie pripojenia

novej elektrickej prlpojky MS Tatranská, v rámci projektu ZvySovanie energetickej efektlvnosti M§
Tatranská.

1 594

73 270

Podprogram 10.3 Základné Skoly

'resun rozpofitovaních prostriedkov z podprogramu 10.1 Materské ékoly za úcelom rekonstrukcie
muHifunkSného ihriska ZS Spojová.

Preklasifikovanie beznych vydavkov v rámci prvku 70.3.9 ZS bumbierska, krytych z vlastnych
jrljmov, na kapitálové vydavky za úóelom nákupu umVvafiky ríadu do Skolskej ¡edálne.

Preklasifikovanie beznych vtfdavkov v rámci prvku 10.3.3 ZS SSV Skuteckého, krytych z vlastnych
orlimov, na kapitálové Wdavky za úcelom nákupu 2 ks elektrickych panvlc do ¿kolskej jedálne.
Podprogram 10.9 Základná umelecká ékola J. Cikkera
Preklasifikovanie beznych vydavkov v rámci podprogramu, krytych z vlastnych prljmov, na
kapitáiQvé Wdavky za úfelom nákupu hudobnfoh nástrojov (klavlr, saxofón),

58 181

3 770

11 319

11 130

11 130

Program12. Kultúra

4 136

Podprogram 12.4. Oprava a údríba kultúrnych pamiatok

4136

Presun rozpoctovanych prostriedkov z podprogramu 7.1 Vystavba a rekonStrukcia miestnych
komunikácií za úcelom prípravy projektovej dokumentacie k projektu "Obnova vojnového cintorlna z
1. svetovej vojny v Banskej Bystrici - Majen".

4 136

Vydavkové financné operácie
Program 16. Administrativa
Viazanie prostriedkov rozpoctovantfch na poskytnutie návratnej finanfinej vypomoci pre spolacnosf
MBB a.s. z d&vodu vrátenia poskytnutej finanCnej vypomoci od predmetnej spolofinosti v priebehu
rozpoÉtového roka.

-700 000

-700 000

tVlKSTSKY

\ ¿,vescné
(ihílpis

Vypracoval: Ekonomicky odbor, 11/2017
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