Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Považskej Bystrici na svojom zasadnutí konanom
28.2.2013 prerokovalo návrh programového rozpočtu Mesta Považská Bystrica na
roky 2013 - 2015.
Mestské zastupiteľstvo

A)

B)

konštatuje, že
-

návrh rozpočtu mesta je vypracovaný v súlade so zákonom o obecnom zriadení,
rozpočtovými pravidlami územnej samosprávy SR a právnymi normami pre fiškálnu
decentralizáciu,

-

vo výdavkovej časti bežného rozpočtu mesta na rok 2013 sú pokryté základné
potreby mesta vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení, uzatvorených
zmluvných vzťahov, ako i potreby v oblasti originálnych kompetencií mesta,

-

sú navrhnuté najnevyhnutnejšie rozpočtové prostriedky na krytie potrieb mesta na
úseku technických činností, školstva, MHD v rozsahu príjmových rozpočtových
možností mesta,

-

zabezpečuje nevyhnutné prostriedky na doplnenie zdrojov v MŠK na rok 2013,

-

zabezpečuje nevyhnutné prostriedky na doplnenie zdrojov v PX Centrum 2013,

-

návrh rozpočtu mesta zabezpečuje
podmienok úverových zmlúv,

-

výdavková časť bežného a kapitálového rozpočtu je zostavená podľa jednotlivých
programov,

-

z hľadiska rozvojových úloh sú v kapitálovom rozpočte vytvorené predpoklady pre
uchádzanie sa o získavanie nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ,

plnenie záväzkov dlhovej služby podľa

berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Považská Bystrica k návrhu rozpočtu mesta
na roky 2013-2015 a mestom zriadenej organizácie PX Centrum na rok 2013-2015,

C)

schvaľuje
1. rozpočet mesta Považská Bystrica na roky 2013-2015,
2. finančný plán a plán činnosti organizácie PX Centrum na rok 2013,
3. poskytovanie finančných prostriedkov v rámci jednotlivých položiek schváleného
rozpočtu mesta pre malé TJ za vykonané práce,

2

D)

splnomocňuje
1. doc. PhDr. PaedDr. Karola Janasa, PhD., primátora Mesta Považská Bystrica,
vykonávať zmeny v rozpočte Mesta Považská Bystrica počas roka 2013 do
výšky 50 000 € v jednotlivých prípadoch rozpočtu formou rozpočtového
opatrenia,
2. mestskú radu rozhodnúť o rozdelení dotácií z výdavkovej časti bežného
rozpočtu na rok 2013 v rámci Programu 10 - Grantový program, 1-ostatné
transfery.

E)

ukladá
Ing. Antonovi Martausovi, vedúcemu odboru ekonomického, zabezpečiť
oboznámenie mestom zriadených organizácií so schváleným rozpočtom mesta na
rok 2013.
Termín: 10.03. 2013

