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V Považskej Bystrici 29. 05. 2014

Mesto Považská Bystrica
Rozpočtové opatrenie na rok 2014 č. 24
V súlade s § 14 bod 2 b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a schváleným rozpočtom na rok
2014 uzn. MZ č. 82/2013 z 12. 12. 2013 a uznesením č. 20/2014 z 24. 4. 2014
MZ v Považskej Bystrici schvaľuje nasledovné rozpočtové opatrenie na rok 2014:

Zdroj

Ekon.
klasifikác
ia

Finančné operácie

Podprogram

Zdroj

Program

A) Príjmové operácie
50 513002 Dočerpanie municipálneho úveru
Funkčná
klasifikác
ia

Ekon.
klasifiká
cia

Kapitálové výdavky

5. Kultúra a šport 3. Šport
Rekonštrukcia spevnenej
71700 plochy škvarového
50 5 3
0810
2 ihriska pri futbalovom
štadióne

Schválený
rozpočet
2014

Zmena
rozpočtu

X
0

240 644 €
240 644 €

Schválený
rozpočet
2014

Zmena
rozpočtu

X

240 644 €

0

240 644 €

Rozpočet po
zmene 2014

X
240 644 €
Rozpočet po
zmene 2014

X
240 644 €

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Považskej Bystrici na svojom zasadnutí konanom
29. 05. 2014 prerokovalo návrh na doplnenie uznesenia MZ v Považskej Bystrici
číslo 30/2010 a návrh zmeny rozpočtu Mesta Považská Bystrica na rok 2014
rozpočtovým opatrením č. 24/2014.
Mestské zastupiteľstvo
A/ konštatuje, že


zmena v kapitálovom rozpočte mesta na rok 2014 navrhovaná v rozpočtovom
opatrení číslo 24/2014 je v súlade so Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách,

B/ schvaľuje


doplnenie uznesenia MZ v Považskej Bystrici číslo 30/2010 v časti C, bode 5
nasledovne: za slová „... v rozpočte mesta na rok 2010 v objeme 1780 621 €
(51 775 180 Sk)...“ sa dopĺňa text „...ako aj investičných akcií uvedených
v rozpočte mesta na rok 2014...“, pričom ostatný text uznesenia zostáva
nezmenený,



zmenu rozpočtu na rok 2014 rozpočtovým opatrenie č. 24/2014.

Dôvodová správa

V snahe zlepšovať podmienky pre športovú činnosť, hlavne mládeže, chce
mesto zrekonštruovať plochu škvarového ihriska pri futbalovom štadióne. Škvarový
povrch už nezodpovedá súčasným podmienkam kladeným na športovú činnosť
(hlavne futbal), kde je nebezpečenstvo závažných odrenín s dlhodobými následkami.
Rekonštrukčné práce by predstavovali hlavne nahradenie škvarového povrchu
umelou trávou a činnosti s tým spojené (položenie drenážnych rúrok, spevnenie
povrchu pod umelú trávu, doplnenie sektorov pre striedanie hráčov, zlepšenie
podmienok pre aktívne športovanie ap). Na to, aby bolo možné uvedenú akciu
realizovať je potrebné doplnenie zdrojov kapitálového rozpočtu dočerpaním prvého
municipálneho úveru do už schválenej sumy 3 961 070,- eur. Na to, aby bolo možné
dočerpať už spomínaný prvý municipálny úver je potrebné doplniť uznesenie
mestského zastupiteľstva číslo 30/2010 v časti C, bod 5 tak, aby tento úver mohol
byť čerpaný aj na kapitálové výdavky uvedené v rozpočte mesta na rok 2014.
Uvedený bod 5 citovaného uznesenia bude po navrhovanom doplnení znieť
nasledovne:
5. navýšenie PMÚ č. 15/024/06 so súčasnej schválenej sumy 3 385 780 €
(102 000 000 Sk) na 3 961 070 € (119 331 190 Sk), t.j. o sumu 575 290 €
(17 331 186 Sk) na financovanie menovite určených investičných akcii v rozpočte
mesta na rok 2010 v objeme 1 780 621 € (51 775 180 Sk) ako aj investičných akcií
uvedených v rozpočte mesta na rok 2014 s pôvodným ručením za predmetný
úver, t.j. zmenkou mesta.

