Mesto Levoča

Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 4

Zmena programového rozpočtu č. 4

Zmena 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 Levoča č. 3 upravuje rozpočet Mesta
M
Levoča
nasledovne:
Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

PRÍJMOVÁ ČASŤ
Bežné príjmy
+
+

9 000 eur
9 000 eur

+
Príjmy z národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, +
operačný program Ľudské zdroje.
zdroje Príspevok sa poskytuje mestu
za realizáciu opatrovateľskej služby ako terénnej formy sociálnej
služby.

73 000 eur
73 000 eur

• Nedaňové príjmy
- Príjmy z reklamnej a propagačnej činnosti
• Granty a transfery
-

PRÍJMOVÁ ČASŤ
Kapitálové príjmy
• Granty a transfery
- Príjmy z projekt
rojekt rekonštrukcie telocvične ZŠ G. Haina +
z prostriedkov Ministerstva školstva

15 000 eur

VÝDAVKOVÁ ČASŤ
Kapitálové výdavky
Program 3: Interné služby

+

68 000 eur

Podprogram 3.2: Management majetku mesta

+

68 000 eur

Mesto Levoča je spoluvlastníkom pozemkov v lokalite +

55 000 eur

-
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Plantáž v podiele 11/18. Keďže podiel 7/18 druhého
spoluvlastníka je predmetom exekúcie, mesto ako
spoluvlastník pozemku má právo zložiť sumu stanovenú
znaleckým posudkom a stane sa vlastníkom celého
pozemku v lokalite Plantáž. K dražbe predmetu veci tak
nedôjde.
-

majetko-právne vysporiadanie cesty na Mariánsku horu - +
úhrada poplatku za vyňatie z lesného pôdneho fondu
+
obstaranie elektrickej rozvodnej skrine v objekte Radnice,
NMP č. 2 s kapacitou 160 A, čím sa zabezpečí produkcia
kultúrnych podujatí vo vnútri a okolí radnice

10 500 eur

+

5 000 eur

Program 7: Komunikácie

Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií
Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov
+
Prostriedky sú určené na rekonštrukciu chodníka ul. J. Francisciho
1731/29

Program 12 Prostredie pre život
+
Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie – rozšírenie siete verejného +
osvetlenia pre ulice Potočná a Mengusovská

2 500 eur

5 000 eur

9 000 eur
9 000 eur
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