
MESTO PRIEVIDZA

Rozpočtové opatrenie
Č. 1

V zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a Intemej smernice IS - 06 Rozpočtové pravidlá
mesta Prievidza, schvaľuje primátorka mesta Prievidza v priebehu rozpočtového roku zmeny schváleného rozpočtu prostredníctvom rozpočtových
opatrení uvedených v IS - 06 bode 4.5.8 :

a) presuny rozpočtovaných prostriedkov
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

PRíJMY v EUR

Ekonom. Schválený Zmena Rozpočetpo
P.č. klasifkáciaTEXTrozpočtovéhoopatrenia rozpočet rozpočtu úprave

+/. rozp.opatren.

Spolu
v tom: bežnéprijmy

kapitálovéprijmy

o o
O
O

o

VÝDAVKY v EUR

..

Program. Funkčná Ekonom. Schválený Zmena Rozpočetpo
P.č. členenie klasifikácia klasifkáciaTextrozpočtovéhoopatrenia rozpočet rozpočtu úpraverozp.

+/. opatrenia

1 10.7.2 08.1.0 717 Rekonštrukcia osvetlenia v zápasníckej telocvični 58500 -18538 39962
2 12.10.10 06.4.0 700 Vianočná a veľkonočná výzdoba - advetný veniec s príslušenstvom O 5303 5303
3 13.14.1 04.4.3 716 Nadstavba a rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Ul. Okáfa - projekt pre 30000 2520 32520
4 realizáciu, navýšenie v zmysle výsledku verejného obstarávania O
5 11.3.7. 08.2.0 717 Kultúrny dom Veľká Lehôtka - prípoj ka plynu a rekonštrukcia kúrenia O 10715 10715
6 11.4.2 08.2.0 640 Ziadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisie školstva a kultúry 20000 -2000 18000
7 9.4.4 09.5.0 630 Tovary a služby evč - zabezpečenie čižiem a krpcov pre členov folklórneho 137998 2000 139998

súboru Malý Vtáčnik pri príležitosti 40. výročia vzniku
8 9.8.2 09.5.0 640 Ziadosti schválené na základe odporuéeného návrhu komisie školstva a kultúry 3000 -200 2800
9 9.1.3 09.1.1.1 630 Tovary a služby (v tom MŠ Mišúta - 35. výročie vzniku materskej školy) 399541 200 399741
10 12.6.3. 06.2.0. 630 Operatívna potreba WO Č. 3 6000 -500 5500
11 9.1.3 09.1.1.1 630 Tovary a služby (v tom MŠ Mišúta - 35. výročie vzniku materskej školy) 399741 300 400041
12 9.2.7. 09.1.2.1 630 Tovary a služby - ZŠ Šafárika (pri príležitosti Veľkonočných trhov) 38776 200 38976

Spolu
v tom: bežné výdavky

kapitálovévýdavky

1093556 o 1093556
O
O

Zmena textu vo Výdavkovej časti rozpočtu
v Programe13 - Podprogram7, položka9 - pôvodnéznenie: Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzkuútulkua zariadenianúdzovéhobývania Košovská15

nové znenie: Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzkuútulku Košovskácesta

Rozpočtové opatrenie vypracované a schválené na základe predložených návrhov a zmien rozpočtu.

Vykonanie základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015Z. z. o finančnej kontrole a audite

Finančná operácia alebo jej časť je v súlade:
a) so schválenýmrozpočtommesta,
b) s vnútornými aktmi riadeniao hospodárenis verejnými prostriedkami- s IS - 06 Rozpočtovépravidlámesta
c) s osobitnými predpismi- Prikaznýmlistom PM o uplatňovani postupovverej. obstarávaniav platnomzneni

Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať

Ing.,MartinaMikulášiková, odborná referentkapre rozpočeta financie 5.2.2018 ...j?~c.:
Ing. LujzaChrvalová,vedúca finančnéhooddelenia 5.2.2018

Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať - v nej pokračovať

Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomickéhoodboru 5.2.2018

JUDr. Katarina Macháčková, primátorka mesta Prievidza 5.2.2018

F 264/2 KP Rozpočet a finančné ríadenie


