Návrh na zmenu rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2014
rozpočtovým opatrením č. 1/2014-MsZ
Zmena rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2014 č. 1/2014-MsZ zahŕňa nasledovné
rozpočtové opatrenia:
Sumarizácia
Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie na rok 2014
(v €)
Rozpočet
2014

Interné
zmeny

Úprava
1/2014

Upravený
rozpočet

1.

Bežné príjmy spolu:

9 996 840 + 22 140,00

+ 1 982

10 020 962,00

2.

Bežné výdavky spolu:

9 684 977 + 26 456,38

- 3 518

9 707 915,38

3.

Rozdiel - prebytok bežného rozpočtu:

+ 311 863

- 4 316,38

+ 5 500

+ 313 046,62

4.

Kapitálové príjmy spolu:

29 000

+ 0,00

+0

29 000,00

5.

Kapitálové výdavky spolu:

335 160

+ 2 911,20

+ 73 200

411 271,20

6.

Rozdiel - schodok kapitál.rozpočtu:

- 306 160

- 2 911,20

- 73 200

-382 271,20

7.

Príjmy spolu (bežné+kapitálové):

10 025 840 + 22 140,00

+ 1 982

10 049 962,00

8.

Výdavky spolu (bežné+kapitálové):

10 020 137 + 29 367,58

+ 69 682

10 119 186,58

Rozdiel:

+ 5 703

- 7 227,58

- 67 700

-69 224,58

Finančné operácie - príjmy

228 405

+ 7 227,58

+ 67 700

303 332,58

234 108

+ 0,00

+0

234 108,00

- 5 703

+ 7 227,58

+ 67 700

+ 69 224,58

11. Celkové príjmy spolu

10 254 245 + 29 367,58

+ 69 682

10 353 294,58

12. Celkové výdavky spolu

10 254 245 + 29 367,58

+ 69 682

10 353 294,58

0

0,00

9.

10. Finančné operácie - výdavky
Rozdiel FO:

Účtovný prebytok (schodok) celkom =
13. vyrovnaný

0

0,00

Presuny rozpočtových prostriedkov:
- v rámci bežných výdavkov: +,- 15 680 €
- medzi bežnými a kapitálovými výdavkami: +,- 18 500 €
1.1 Finančné prostriedky v sume 10 680 € sa presúvajú z podprogramu 12.5 Verejné osvetlenie
z položky 632001 Energie do podprogramu 1.2 Územné plánovanie, zámery a štúdie na položku
630 Tovary a služby, ktoré budú použité na úhradu faktúry za verejné obstarávanie súvisiace
s projektom „Región Bánovce nad Bebravou, Odvedenie a čistenie odpadových, vôd,
Zásobovanie pitnou vodou – Časť I.A, Aglomerácia č. 1 Bánovce nad Bebravou časť 2.,
Kanalizácia Bánovce nad Bebravou, Kanalizácia Biskupice. Tieto finančné prostriedky boli
zahrnuté v rozpočte mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2013, avšak zostali nečerpané, pretože
proces verejného obstarávania nebol do konca roka ukončený.
1.2 V rámci podprogramu 2.4 Mestský rozhlas sa presúvajú finančné prostriedky v sume 3 500 €
z položky 630 Údržba a revízie mestského rozhlasu na položku 710 Nákup rozhlasovej ústredne.
1.3 V rámci podprogramu 3.6 Správa, údržba a prevádzka budov mesta sa presúvajú finančné
prostriedky v sume 8 500 € z položky 630 Vybavenie a údržba budov na položku 717
Rekonštrukcia budovy MsÚ. Finančné prostriedky budú použité na vybudovanie elektroinštalácie
pre napojenie výpočtovej a kancelárskej techniky v budove MsÚ na Farskej ulici.
1.

1

1.4 V rámci programu 9 Školstvo a vzdelávanie sa presúvajú finančné prostriedky v sume 11 500 €
z podprogramu 9.2 Základné školy z projektu Rekonštrukcia ZŠ Duklianskej do podprogramu 9.1
Materské školy nasledovne:
- 5 000 € na odstránenie následkov zaplavením vodou v MŠ 9. mája (čistiace práce, dezinfekcia,
tepovanie kobercov, zapožičanie plynových ohrievačov a plynových bômb na sušenie stien,
nákup a položenie nových kobercov a podlahovej krytiny, maľovanie priestorov po havárii),
- 6 500 € na opravu zdravotechnickej inštalácie v MŠ Komenského na základe nariadenia
Úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne.

2.

Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov:
Finančné operácie – príjmy :
+ 67 700 €
Bežné príjmy:
+ 1 982 €
Bežné výdavky:
+ 1 982 €
Kapitálové výdavky:
+ 67 700 €

2.1 Z rezervného fondu sa použijú finančné prostriedky v sume 14 200 € na spolufinancovanie mesta
pri projekte „Moderná knižnica Ľ. Štúra“, ktorého predmetom sú stavebné úpravy knižnice
s cieľom zefektívniť a zmodernizovať jej využívanie z hľadiska prevádzky energetickej
hospodárnosti a životnosti budovy. V tejto sume sa zvyšujú kapitálové výdavky v podprograme
11.1 MsKS s.r.o. a BKC p.o. na položke 710 Rekonštrukcia budovy knižnice.
2.2 Zvyšujú sa bežné príjmy na položke Transfery na rodičovské príspevky a príspevky pri narodení
dieťaťa v sume 1 982 € a zároveň sa o túto sumu zvyšujú bežné výdavky v podprograme 7.5
Osobitný príjemca – prídavky na deti, nakoľko sa od 1. 1. 2014 rozšíril výkon osobitného
príjemcu o výplatu ďalších štátnych dávok (rodičovský príspevok, príspevok pri narodení
dieťaťa).
2.3 Z rezervného fondu sa použijú finančné prostriedky v sume 20 500 € na kapitálový transfer
príspevkovej organizácii Správa majetku mesta s účelovým použitím na rekonštrukciu športovej
haly. Jedná sa o rekonštrukciu šatní a hygienických zariadení športovej haly.
2.4 Z rezervného fondu sa použijú finančné prostriedky v sume 10 000 € na vybudovanie Odstavnej
plochy na Ul. Cyrila a Metoda (podprogram 8.2 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov
a odstavných plôch).
2.5 Z rezervného fondu sa použijú finančné prostriedky v sume 23 000 € na akciu Rekonštrukciu KD
Dolné Ozorovce na zateplenie budovy (podprogram 11.3 Podpora kultúrnych domov).
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