Mesto Banská Bystrica

Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 3

Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 3

Návrh na zmenu rozpočtu sa predkladá v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predložený návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica č. 3 upravuje rozpočet
Mesta Banská Bystrica nasledovne:
Bežné príjmy

zvýšenie

o sumu 425 963 Eur

Bežné výdavky

zníženie

o sumu 376 350 Eur

Kapitálové príjmy

zníženie

o sumu 77 231 Eur

Kapitálové výdavky

zvýšenie

o sumu 3 442 463 Eur

Príjmy finančných operácií

zvýšenie

o sumu 3 643 228 Eur

Výdavky finančných operácií

zvýšenie

o sumu 927 284 Eur

Príjmy celkom

zvýšenie

o sumu 3 991 960 Eur

Výdavky celkom

zvýšenie

o sumu 3 993 397 Eur

Vypracoval: Ekonomický odbor, máj 2016
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Podrobná štruktúra zmien v príjmovej a výdavkovej časti:

PRÍJMOVÁ

ČASŤ

Bežné príjmy
200 Nedaňové príjmy

+

306 844

+

175 345

+

499

Nedaňové príjmy sa zvyšujú o príjmy z preplatkov za dodávky tepla pre základné
školy za rok 2015. Zdroje budú použité na úhradu nedoplatkov za teplo na
základných školách a úhradu vyčíslených úspor za r. 2015.
Príjem z dobropisov bude použitý v podprograme 5.2 Civilná ochrana na krytie
zvýšených výdavkov v dôsledku zvýšených zálohových platieb na energie.
Presun príjmov z dôvodu očakávaného prenosu platby za prenájom parkovacích
plôch za 4. kvartál do roku 2017 v sume 75.000 €, ktorý sa vykryje z prostriedkov
prijatých nad rámec plánovaného rozpočtu.

+-

75 000

Na základe úhrad za predchádzajúce roky dochádza k zreálneniu plánovaných
príjmov o sumu 131.000 €, prijatých na splátky ŠFRB v prenajatých bytoch.
Zvýšené príjmy slúžia na vykrytie výpadku v kapitálových príjmoch a príjmov z
refundácie k projektu Robotníckeho domu, ďalej na opravu mrežovania v sekcii
„B“ v karanténnej stanici, či zvýšené výdavky na daň z nehnuteľností.

+

131 000

Príjmy RO

+

119 119

Nedaňové príjmy sa zvyšujú o vlastné príjmy RO z preplatkov za dodávky tepla
pre základné školy za rok 2015. Zdroje budú použité na úhradu nedoplatkov za
teplo na základných školách a úhradu vyčíslených úspor za r. 2015.
Navýšenie vlastných príjmov ZŠ Gaštanová za služby, poskytované v oblasti
personalistiky a miezd sa prejaví v rovnakej sume vo výdavkoch.

+

29 037

+

90 082

230 Kapitálové príjmy

-

-77 231

Z titulu nízkeho plnenia príjmov z predaja pozemkov dochádza k viazaniu
prostriedkov do výšky prebytku rozpočtu.

-

-77 231

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

+

3 643 228

Navýšenie finančných prostriedkov v podprograme 10.1 Materské školy vo výške
593.228 € v súvislosti s projektom Znižovanie energ. náročnosti materskej školy
na Tatranskej ul. Ide o nastavenie financovania: 5% spolufinancovanie + krytie
časového nesúladu do doby prijatia refundácie + krytie neoprávnených
výdavkov. Uvedené bude kryté úverom.

+

593 228

Kapitálové príjmy

Príjmy z finančných operácií

Vypracoval: Ekonomický odbor, máj 2016
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Na zabezpečenie súladu s platnou legislatívou navrhujeme navýšenie výdavkov
na obstaranie budov v prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku vo
výške 3.050.000 € (prípadná kúpa Domu kultúry ako kultúrneho stánku mesta),
pričom navrhované krytie tejto investície je z úverových zdrojov.

+

3 050 000

+

408

+

1 140

Do podprogramu 5.2 Civilná ochrana sa presúva čiastka 732 € na vykonanie
revízií elektrických rozvodov v krytoch CO v správe Mesta.

-

-732

Program 2. Propagácia a marketing

+

3 500

+

3 500

+
+-

500
500

Z podprogramu 2.4 Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca dochádza k
presunu 500 € do prvku 2.1.3 Prezentácia mesta v zahraničí na zvýšenie
výdavkov na zahraničnú reprezentáciu mesta.

-

-500

Program 3. Interné služby

+

31 171

-

-5 897

-

-19 900

+

52 968

VÝDAVKOVÁ ČASŤ
600 Bežné výdavky
Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola
Podprogram 1.4 Finančný manažment
Dochádza k navýšeniu rozpočtu o sumu 1.140 € za účelom mimoriadneho
audítorského posudku mimo plánovaných audítorských prác z dôvodu zmeny
zákona o DPH. Krytie uvedeného výdavku je zabezpečené z príjmov prijatých na
splátky ŠFRB v prenajatých bytoch.

Podprogram 1.6 Útvar hlavného architekta

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta
Z dôvodu zmeny plánovaného miesta expozície Antona Anderleho a v súvislosti
so žiadosťou o poskytnutie dotácie z MF SR dochádza k presunu z podprogramu
13.9 Záhradnícke a rekreačné služby mesta do prvku 2.1.2 Cestovný ruch.
Na základe zvýšených výdavkov na zahraničnú reprezentáciu mesta Banská
Bystrica dochádza k nasledovným zmenám v rozpočte:
- z podprogramu 2.4 Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca dochádza k
presunu 500 € do prvku 2.1.3 Prezentácia mesta v zahraničí,
- v rámci prvku 2.1.3 Prezentácia mesta v zahraničí sa presúva suma 500 €.

Podprogram 2.4 Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca

Podprogram 3.2 Činnosť orgánov mesta
Do kapitálových výdavkov podprogramu 3.2 Činnosť orgánov mesta sa presúva
suma 5.897 € na doplnené verejné osvetlenie medzi byt. Domami Tulská č. 1 a
č. 13.
Do kapitálových výdavkov podprogramu 3.2 Činnosť orgánov mesta sa presúva
suma 19.900 € na obnovu detských ihrísk – vybavenie novými hracími prvkami.

Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta
Navýšenie rozpočtu v prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku
mesta o finančné prostriedky vo výške 52.968 € je určené na úhradu
nedoplatkov za teplo, ktoré bude kryté z navýšených príjmov za dobropisy za
dodávku tepla do základných škôl.

Vypracoval: Ekonomický odbor, máj 2016
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Na základe zvýšenia dane z nehnuteľností v obciach, v katastri ktorých má
Mesto nehnuteľnosti, je potrebné zvýšiť výdavky v prvku 3.4.1 Správa a
evidencia nehnuteľného majetku o 4.000 €. Zvýšenie výdavkov bude kryté z
príjmov, prijatých na splátky ŠFRB v prenajatých bytoch.

+

4 000

Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok

+

10 091

+-

1 800

+

499

+

732

+

8 860

-

-631 023

-

-631 023

+

133 620

+
+
+
+
+
+
+
+
+

3 425
10 076
11 603
16 718
21 003
20 048
47 821
4 650
7 757

-

-2 600

+

2 600

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť
Z prvku 5.1.1 Hliadkovanie sa presúva suma 1.800 € do prvku 5.1.4 Vzdelávanie
a odborná príprava príslušníkov MsP za účelom rozšírenia streleckej, taktickej a
telesnej prípravy príslušníkov MsP.

Podprogram 5.2 Civilná ochrana
Príjem z dobropisov bude použitý na krytie zvýšených výdavkov v dôsledku
zvýšených zálohových platieb na energie.
Z podprogramu 1.6 Útvar hlavného architekta sa presúva čiastka 732 € na
vykonanie revízií elektrických rozvodov v krytoch CO v správe Mesta.

Podprogram 5.4 Karanténna stanica
Výdavky v podprograme 5.4 Karanténna stanica navrhujeme zvýšiť o sumu
8.860 € pre účely nutnej opravy mrežovania v sekcii „B“. Uvedené výdavky budú
kryté z príjmov prijatých na splátky ŠFRB v prenajatých bytoch.

Program 7. Miestne komunikácie
Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií
Do finančných operácií prvku 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií sa presúva
čiastka 631.023 € v súlade s metod. usmernením MFSR č. MF/008417/2016-31,
ktoré ustanovuje novú metodiku pri vykazovaní údajov vo finančných výkazoch.
Výdavky sa týkajú bežných výdavkov ročných splátok dlhodobých záväzkov za
projekt výstavby a obnovy miestnych komunikácií, obnovu povrchu zeleného
asfaltu na Námestí SNP a úpravu a dobudovanie MK Graniar – ul. Školská –
Graniar B, ktoré sa od roku 2016 sledujú ako bankové úvery.

Program 10. Vzdelávanie
Podprogram 10.3 Základné školy
Navýšenie rozpočtu o finančné prostriedky z dobropisov za teplo budú použité
na úhradu vyčíslených úspor za teplo za r. 2015 v celkovom objeme 143.101 €
nasledovne:
- v prvku 10.3.1 ZŠ Bakossova 5,
- v prvku 10.3.2 ZŠ Golianova 8,
- v prvku 10.3.4 ZŠ Trieda SNP 20,
- v prvku 10.3.5 ZŠ Moskovská 2,
- v prvku 10.3.6 ZŠ Pieninská 27,
- v prvku 10.3.7 ZŠ Radvanská 1,
- v prvku 10.3.8 ZŠ Spojová 14,
- v prvku 10.3.10 ZŠ Gaštanová 12,
- v prvku 10.3.11 ZŠ Sitnianska 32.

Podprogram 10.4 Podpora výchovno-vzdelávacích činností
Do prvku 10.5.5 Školské stravovacie zariadenia sa presúva suma 2.600 € z
dôvodu aktualizácie údajov o počte stravníkov školskej jedálne pri ZŠ Š.
Moysesa 23 – rímskokatolícka cirkev Biskupstvo.

Podprogram 10.5 Podpora neštátnych školských zariadení
V súvislosti s prvkom 10.5.5 Školské stravovacie zariadenia sa zrealizujú zmeny
v objeme 15.707 € z dôvodu aktualizácie údajov o počte stravníkov školskej
jedálne pri ZŠ Š. Moysesa 23 – rímskokatolícka cirkev Biskupstvo, a to
nasledovne:
- z prvku 10.4.1 Záujmové vzdelávanie detí a mládeže +2.600 €,

Vypracoval: Ekonomický odbor, máj 2016
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- z podprogramu 10.6 Školský úrad +4.559 €,
- presun v rámci prvku 10.5.5 Školské stravovacie zariadenia
- navýšenie výdavkov prvku o 7.418 € z príjmov z dobropisov.

+
++

4 559
1 130
7 418

Do prvku 10.5.5 Školské stravovacie zariadenia sa presúva suma 4.559 € z
dôvodu aktualizácie údajov o počte stravníkov školskej jedálne pri ZŠ Š.
Moysesa 23 – rímskokatolícka cirkev Biskupstvo.

-

-4 559

Do kapitálových výdavkov prvku 10.3.4 ZŠ Trieda SNP 20 sa presúva suma
4.820 € z dôvodu obstarania elektrického kotla a umývačky riadu.

-

-4 820

Do prvku 10.3.5 ZŠ Moskovská 2 sa presúva suma 4.000 € na opravu podlahy a
osadenie volejbalových stĺpikov v telocvični ZŠ Moskovská.

-

-4 000

-

-4 961

-

-3 118

Podprogram 10.6 Školský úrad

Do prvku 10.3.9 ZŠ Ďumbierska 17 sa presúva suma 4.961 € na výmenu
plynového varného kotla.
Do prvku 10.3.11 ZŠ Sitnianska 32 sa presúva suma 3 118 € na výmenu
plynového varného kotla.

Program 12. Kultúra
Podprogram 12.2 Kultúrne podujatia
Podprogram 12.4 Oprava a údržba kultúrnych pamiatok
Z podprogramu 12.2 Kultúrne podujatia sa presúva čiastka 380 € do
podprogramu 12.4 Oprava a údržba kultúrnych pamiatok na nákup kníh.

Program 13. Prostredie pre život
Podprogram 13.8 Mestský mobiliár

+

+-

380

-

-5 000

+

5 000

-

-5 000

+-

10 000

-

-5 000

Program 16. Administratíva

-

-2 800

V rámci programu 16. Administratíva sa presúvajú prostriedky participatívneho
rozpočtu v sume 2.800 € do kapitálových výdavkov, v súlade s charakterom
výdavkov víťazných návrhov, konkrétne na obstaranie dopadovej plochy v Relax
zóne na Internátnej ulici.

-

-2 800

Z podprogramu 13.9 Záhradnícke a rekreačné služby mesta sa presúva suma
5.000 € na príspevok Zares-u na nákup mobiliáru.

Podprogram 13.9 Záhradnícke a rekreačné služby mesta
Navrhované zmeny v rámci podprogramu 13.9 Záhradnícke a rekreačné služby
mesta uvádzame nasledovne:
- z dôvodu zmeny plánovaného miesta expozície Antona Anderleho a v súvislosti
so žiadosťou o poskytnutie dotácie Mesta z MF SR dochádza k presunu z
podprogramu 13.9 Záhradnícke a rekreačné služby mesta do prvku 2.1.2
Cestovný ruch.
- presun v rámci podprogramu v sume 10.000 € z príspevku určeného na
prevádzku Robotníckeho domu, na prevádzkový príspevok organizácie ZARES
- presun do podprogramu 13.8. Mestský mobiliár v sume 5.000 € na príspevok
Zares-u určený na nákup mobiliáru.

Vypracoval: Ekonomický odbor, máj 2016
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Výdavky RO

+

83 683

-

-4 704

-

-4 235

+

4 000

+

90 082

-

-1 460

-

-34 300

Do podprogramu 10.1 Materské školy je nutné zrealizovať presun čiastky 30.340
€ ako dôsledok navýšenej sumy spolufinancovania na základe ukončeného
verejného obstarávania (MŠ Družby – rozširovanie kapacít).

-

-30 340

Do podprogramu 10.1 Materské školy je nutné zrealizovať presun čiastky 3.960
€ na stavebný dozor ako oprávnený výdavok v pripravovanej žiadosti o NFP
prostredníctvom refundácie finančných prostriedkov (MŠ Bakossova –
rozširovanie kapacít).

-

-3 960

Program 2. Propagácia a marketing

+

3 500

Z dôvodu zmeny plánovaného miesta expozície Antona Anderleho a v súvislosti
so žiadosťou o poskytnutie dotácie z MF SR
dochádza k presunu z
podprogramu 13.9 Záhradnícke a rekreačné služby mesta do prvku 2.1.2
Cestovný ruch.

+

3 500

Program 3. Interné služby

+

2 892 269

+

5 897

+

19 900

-

-183 528

10.3 Základné školy
Presun sumy 4.704 € do kapitálových výdavkov prvku 10.3.2 ZŠ Golianova 8 –
nákup stravovacieho systému do školskej jedálne.
Do kapitálových výdavkov prvku 10.3.4 ZŠ Trieda SNP 20 sa presúva suma
4.235 € z dôvodu obstarania elektrického kotla a umývačky riadu.
Do bežných výdavkov prvku 10.3.5 ZŠ Moskovská 2 sa z podprogramu 10.6
Školský úrad sa presúva suma 4.000 € na opravu podlahy a osadenie
volejbalových stĺpikov v telocvični ZŠ Moskovská.
Navýšenie rozpočtu v prvku 10.3.10 ZŠ Gaštanová 12 je určené na
zabezpečenie služieb, poskytovaných v oblasti personalistiky a miezd. V
rovnakej miere je kryté príjmami.
Do kapitálových výdavkov prvku 10.3.11 ZŠ Sitnianska 32 sa presunie suma
1.460 € na výmenu plynového varného kotla.

700 Kapitálové výdavky
Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola
Podprogram 1.2 Plánovanie

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Podprogram 3.2 Činnosť orgánov mesta
Z bežných výdavkov podprogramu 3.2 Činnosť orgánov mesta sa presúva suma
5.897 € na doplnené verejné osvetlenie medzi byt. Domami Tulská č. 1 a č. 13.
Z bežných výdavkov podprogramu 3.2 Činnosť orgánov mesta sa presúva suma
19.900 € na obnovu detských ihrísk – vybavenie novými hracími prvkami.

Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta
Do finančných operácií prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku
mesta sa presúva čiastka 183.528 € v súlade s metod. usmernením MFSR č.
MF/008417/2016-31, ktoré ustanovuje novú metodiku pri vykazovaní údajov vo
finančných výkazoch. Výdavky sa týkajú ročných splátok dlhodobého záväzku za
nadobudnutie mostu do priemyselného parku, ktoré sa od roku 2016 sledujú ako
bankové úvery.

Vypracoval: Ekonomický odbor, máj 2016
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Na zabezpečenie súladu s platnou legislatívou navrhujeme navýšenie výdavkov
na obstaranie budov v prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku vo
výške 3.050.000 € (prípadná kúpa Domu kultúry ako kultúrneho stánku mesta),
pričom navrhované krytie tejto investície je z úverových zdrojov.

+

3 050 000

Program 7. Miestne komunikácie

-

-70 632

-

-70 632

+

627 528

Z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie je nutné zrealizovať presun čiastky 30.340 €
ako dôsledok navýšenej sumy spolufinancovania na základe ukončeného
verejného obstarávania (MŠ Družby – rozširovanie kapacít).

+

30 340

Z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie je nutné zrealizovať presun čiastky 3.960 €
na stavebný dozor ako oprávnený výdavok v pripravovanej žiadosti o NFP
prostredníctvom refundácie finančných prostriedkov (MŠ Bakossova –
rozširovanie kapacít).

+

3 960

Navýšenie finančných prostriedkov v podprograme 10.1 Materské školy vo výške
593.228 € v súvislosti s projektom Znižovanie energ. náročnosti materskej školy
na Tatranskej ul. Ide o nastavenie financovania: 5% spolufinancovanie + krytie
časového nesúladu do doby prijatia refundácie + krytie neoprávnených
výdavkov. Uvedená zdrojová konštrukcia bude krytá úverom.

+

593 228

Program 13. Prostredie pre život

-

-2 000

Z dôvodu zmeny plánovaného miesta expozície Antona Anderleho a v súvislosti
so žiadosťou o
poskytnutie dotácie z MF SR dochádza k presunu z
podprogramu 13.9 Záhradnícke a rekreačné služby mesta do prvku 2.1.2
Cestovný ruch.

-

-2 000

Program 16. Administratíva

+

2 800

V rámci programu 16. Administratíva sa presúvajú prostriedky participatívneho
rozpočtu v sume 2.800 € z bežných výdavkov, v súlade s charakterom výdavkov
víťazných návrhov, konkrétne na obstaranie dopadovej plochy v Relax zóne na
Internátnej ulici.

+

2 800

Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií
Do finančných operácií podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych
komunikácií sa presúva čiastka 70.632 € v súlade s metod. usmernením MFSR
č. MF/008417/2016-31, ktoré ustanovuje novú metodiku pri vykazovaní údajov
vo finančných výkazoch. Výdavky sa týkajú kapitálových výdavkov ročných
splátok dlhodobých záväzkov za projekt výstavby a obnovy miestnych
komunikácií, obnovu povrchu zeleného asfaltu na Námestí SNP a úpravu a
dobudovanie MK Graniar – ul. Školská – Graniar B, ktoré sa od roku 2016
sledujú ako bankové úvery.

Program 10. Vzdelávanie
Podprogram 10.1 Materské školy

Vypracoval: Ekonomický odbor, máj 2016
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Výdavky RO

+

23 298

+

4 704

+

9 055

+

4 961

+

4 578

10.3 Základné školy
Presun sumy 4.704 € z bežných výdavkov prvku 10.3.2 ZŠ Golianova 8 – nákup
stravovacieho systému do školskej jedálne.
Prvok 10.3.4 ZŠ Trieda SNP 20 obdrží sumu 9.055 € na obstaranie plynového
varného kotla a umývačky riadu, a to na základe nasledovných presunov:
- z bežných výdavkov prvku 10.3.4 ZŠ Trieda SNP 20 +4.235 €,
- z podprogramu 10.6 Školský úrad +4.820 €,
Z podprogramu 10.6 Školský úrad (bežné výdavky) sa presúva suma 4.961 € na
výmenu plynového varného kotla v ZŠ Ďumbierska 17 (prvok 10.3.9 ZŠ
Ďumbierska 27).
Prvok 10.3.11 ZŠ Sitnianska 32 obdrží sumu 4.578 € na výmenu plynového
varného kotla, a to na základe nasledovných presunov:
- z bežných výdavkov prvku 10.3.11 ZŠ Sitnianska 32 +1.460 €,
- z bežných výdavkov podprogramu 10.6 Školský úrad +3.118 €

800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
Program 3. Interné služby

+

183 528

Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta
Z kapitálových výdavkov prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku
mesta sa presúva čiastka 183.528 € v súlade s metod. usmernením MFSR č.
MF/008417/2016-31, ktoré ustanovuje novú metodiku pri vykazovaní údajov vo
finančných výkazoch. Výdavky sa týkajú ročných splátok dlhodobého záväzku za
nadobudnutie mostu do priemyselného parku, ktoré sa od roku 2016 sledujú ako
bankové úvery.

+

183 528

Program 7. Miestne komunikácie

+

701 655

+

70 632

+

631 023

Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií
Z kapitálových výdavkov podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych
komunikácií sa presúva čiastka 70.632 € v súlade s metod. usmernením MFSR
č. MF/008417/2016-31, ktoré ustanovuje novú metodiku pri vykazovaní údajov
vo finančných výkazoch. Výdavky sa týkajú kapitálových výdavkov ročných
splátok dlhodobých záväzkov za projekt výstavby a obnovy miestnych
komunikácií, obnovu povrchu zeleného asfaltu na Námestí SNP a úpravu a
dobudovanie MK Graniar – ul. Školská – Graniar B, ktoré sa od roku 2016
sledujú ako bankové úvery.

Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií
Z bežných výdavkov prvku 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií sa presúva
čiastka 631.023 € v súlade s metod. usmernením MFSR č. MF/008417/2016-31,
ktoré ustanovuje novú metodiku pri vykazovaní údajov vo finančných výkazoch.
Výdavky sa týkajú bežných výdavkov ročných splátok dlhodobých záväzkov za
projekt výstavby a obnovy miestnych komunikácií, obnovu povrchu zeleného
asfaltu na Námestí SNP a úpravu a dobudovanie MK Graniar – ul. Školská –
Graniar B, ktoré sa od roku 2016 sledujú ako bankové úvery.

Vypracoval: Ekonomický odbor, máj 2016
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Program 16. Administratíva

+

42 101

V súvislosti s nižšou refundáciou výdavkov projektu Modernizácia a
rekonštrukcia Robotníckeho domu Banská Bystrica, ktorú sme plánovali použiť
na splátky istiny úverov ČSOB, pristupujeme k navýšeniu rozpočtu na splátky
úverov ČSOB. Zvýšenie výdavkov bude kryté zo zvýšených príjmov, prijatých na
splátky ŠFRB v prenajatých bytoch. Na neplnených príjmoch zo ŠR a EÚ (a z
nich plánovaných výdavkoch) bolo zrealizované viazanie.

+

42 101

Vypracoval: Ekonomický odbor, máj 2016
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