
č.

MESTO PRIEVIDZA

Rozpočtové opatrenie

V zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtovýchpravidlách územnej samosprávy v platnom znení a Internej smernice IS - 06 Rozpočtové pravidlá
mesta Prievidza, schval'uje primátorka mesta Prievidza v priebehu rozpočtového roku zmeny schváleného rozpočtu prostredníctvomrozpočtových
opatrení uvedenýchv IS - 06 bode 4,5.8 :

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

PRíJMY v EUR

Ekonom. Schválený Zmena Rozpočet po
P. č. klasifkácia TEXT rozpočtového opatrenia rozpočet rozpočtu úprave

+/- rozp.opatren.

O
O

•
Spolu o o o

v tom: bežné príjmy
kapitálové príjmy

o
O

VÝDAVKY v EUR

Program. Funkčná Ekonom. Schválený Zmena Rozpočet po
P. č. členenie klasifikácia klasifkácia Text rozpočtového opatrenia rozpočet rozpočtu úprave

+/- rozp.opatren.

1 7.1.(4). 04.5.1. 630 Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza 180000 -30000 150000
2 1.3.(10). 06.2.0. 630 Strategické dokumenty - transformácia Herne] Nitry O 30000 30000
3 11.4.(4) 08.2.0. 630 Novoročný ohňostroj 4000 -4000 O
4 13.2.(7) 10.7.0. 640 Dotácia mestu Prešov na riešenie mimoriadnejsituácie O 4000 4000
5 10.7.(8) 08.1.0. 717 Technickézhodnotenie Športovej haly 10000 -7000 3000
6 6.1.(10) 05.1.0. 716 Rekonštrukcia Skladovýchpriestorov na Garážovej ulici (projektová dokumentácia) O 7000 7000
7 12.9.(7) 06.2.0. 716,717 Dodanie a montáž workoutového prvku 4800 -1740 3060
8 9.2.21.(3 04.4.3. 716,717 Rekonštrukcia cvičebného priestoru na ZŠ S. Chalupku 313/14 v Prievidzi 86000 1740 87740

9
xexonstruxca rmestnycn KOmUnlKaCIIa cnoonucov v meste I-'neVloza + staveony

2500007.2.(8) 04.5.1. 716,717 dozor -4850 245150
10 15.1.(4) 06.2.0. 700 Inžinierska činnosť - prevzatie stavieb od spoločnosti MH Invest II., S.r.o. O 4850 4850
11 16.1.(12) 0.1.1. 630 Pracovná zdravotná služba 4200 -1800 2400
12 3.9.(2) 01.1.1. 630 Poistenie 11500 1800 13300

Spolu 550500 o 550500

v tom: bežné výdavky
kapitálové výdavky

o
O

Zmena textu vo Výdavkovej časti rozpočtu;

v Programe 13, Podprogram 7, položka 9 - pôvodné znenie: Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku a zariadenia
núdzového bývania Košovská cesta 15

nové znenie: Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku Košovská cesta 15

Doplnenie ekonomickej klasifikácie vo výdavkovej časti rozpočtu;

v Programe 13, Podprogram 10, položka 1 - sa doplňa ekonomická klasifikácia 630
v Programe 13, Podprogram 10, položka 2 - sa doplňa ekonomická klasifikácia 640

v Programe 13, Podprogram 11, položka 1 - sa ooplňa ekonomická klasifikácia 630

Rozpočtovéopatrenie vypracovanéa schválené na základe predložených návrhov a zmien rozpočtu.

Vykonaniezákladnej finančnej kontroly v zmysle zákona č, 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z.n.p.

Finančná operácia alebo jej časť je v súlade:

a) so schváleným rozpočtom mesta,

b) s vnútornými aklami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami - s IS - 06 Rozpočtové pravidlá mesta

c) s osobitnými predpismi - Prikazným listom PM o uplatňovaní postupov verej. obstarávania v platnom zneni

F 264/4 IS 06 Rozpočtovépravidlá mesta Prievidza



Vo finančnej operácii alebo jej časti je - I1.W možné pokračovať:
Ing. Martina Mikulášiková, odborná referentka pre rozpočet a financie 27.1.2020

Vo finančnej operácii alebo jej časti je - .Pi€je* možné pokračovať:
Ing. Lujza Chrvalová, vedúca finančného oddelenia 27.1.2020

Finančnú operáciu alebo jej časť je ~ n~· možné vykonať:
Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru 27.1.2020

Finančnú operáciu alebo jej časť je -l)ie1e* možné vykonať:

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza 27.1.2020

./ nehodiace sa prečiarknite

F 264/4 IS 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza



č.2

MESTO PRIEVIDZA

Rozpočtové opatrenie

V zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a Internej 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 v bode 4.5.8. :

b) povolené prekročenie príjmov
a zároveň

c) povolené prekročenie výdavkov
PRíJMY v EUR

Ekonom. Schválený Zmena Rozpočet po
P. č. TEXT rozpočtového opatrenia úpraveklasifl<ácia rozpočet rozpočtu rozp.opatren.

+/-

1. 312001 - Dotácia na podporu výchovy k stravovacim návykom dieťaťa (vrátane deti v HN) - Spojená škola
intemátna 15000 18500 33500

2. 312012 - Parlamentné vorby 2020 O 49546 49546

Spolu 15000 68046 83046

v tom: bežné príjmy
kapitálové príjmy

68046
O

VÝDAVKY v EUR

Program. Funkčná Ekonom. Schválený Zmena Rozpočet po
P. č. Text rozpočtového opatrenia úpravečlenenie klasifikácia klasifkácia rozpočet rozpočtu

+/- rozp.opatren.

1. 3.5.(1) 01.6.0. 630 Parlamentné vofuy 2020 O 49546 49546
2. 13.11.(1). 10.4.0. 640 Deti v hmotnej núdzi + strava Spojená škola internátna 15000 18500 33500

Spolu 15000 68046 83046

v tom: bežné výdavky
kapitálové výdavky

68046
O

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

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

Finančná operácia alebo jej časť je v súlade:

a} so schváleným rozpočtom mesta,

b) s vnútornými aktimi riadenia o hospodáreni s verejnými prostriedkami - s IS - 06 Rozpočtové pravidlá mesta

c) s osobitnými predpismi - Príkazným listom PM o uplatňovani postupov verej. obstarávania v platnom zneni

Vo finančnej operäcii alebo jej časti je • ~ možné pokračovať:
Ing. Martina Mikulášiková , odborná referentka pre rozpočet a financie 27.1.2020

Vo finančnej operácii alebo jej časti je -.J}ie1é. možné pokračovať:
Ing. Lujza Chrvalová, vedúca finančného oddelenia 27.1.2020

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je* možné vykonať:
Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru 27.1.2020

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je· možné vykonať:
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza

'l nehodiace sa pretiarknite 

F 263/4 IS 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza



č.3

MESTO PRIEVIDZA

Rozpočtové opatrenie
v zmysle zákona Č. 523/2004Z.z. a zákona č. 583/2004 Z.z. a osobitných predpisov

V zmysle § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtovýchpravidlách územnej samosprávy v platnom znení a § 8 ods. 5 zákona Č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení, je zapracovaná zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka nasledovne:

PRíJMY vEUR

Ekonom. Schválený Zmena Rozpočet po
P. č. k1asifkácia TEXT rozpočtovéhoopatrenia rozpočet rozpočtu úprave

+/-
rozp.cpatren.

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov
1. - Vratka výnosov z dotácie pre Zariadenie pre seniorov z roku 2019 o 175 175
2 - Vratka dotácie za neobsadenémiesto v Zariadení pre seniorov J. Okáľa z roku 2019 o 478 478
3 - Nevyčerpanézostatkyvlastných príjmov Zariadenia pre seniorov z roku 2019 o 1144 1144
4 - Nevyčerpané zostatky sponzorských darov pre Zariadeniepre seniorov z roku 2019 o 72 72
5 - Nevyčerpanézostaky rodinných prídavkov z roku 2019 o 25 25

Spolu
v tom: bežné príjmy

kapitálové príjmy
finančné operácie príjmové

o 1894
O
O

1894

1894

VÝDAVKY v EUR

Program. Funkčná Ekonom. SChválený Zmena Rozpočet po
P. č.

členenie klasifikácia klasifkácia Text rozpočtovéhoopatrenia rozpočet rozpočtu úprave

+/- rozp.opatren.
1. 13.10.(5). 10.4.0. 600 Nevyčerpané zostaky rodinných prídavkov z roku 2019 o 25 25
2. 13.14.(3). 10.2.0. 600 Vratka výnosov z dotácie pre Zariadenie pre seniorov z roku 2019 o 175 175
3 13.14.(4). 10.2.0. 600 Vratka dotácie za neobsadené miesto v Zariadení pre seniorov J. Okáľa z roku 2019 o 478 478
4 13.14.(5). 10.2.0. 600 Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov Zariadenia pre seniorov z roku 2019 o 1144 1144
5 13.14.(6). 10.2.0. 600 Nevvčerpané zostatky sponzorskýchdarov pre Zariadenie pre seniorov z roku 2019 o 72 72

Spolu O 1894 1894

vtom: bežné výdavky 1894
kapitálové výdavky O
finančné operácie výdavkové O

Rozpočtové opatrenie vypracované a schválenéna základe predložených návrhov a zmien rozpočtu.

Vykonanie základnej finančnej kontroly v zmyslezákona Č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z.n.p.

Finančná operácia alebo jej časf je v súlade:
a) so schváleným rozpočtommesta,
b) s vnútornými aktimi riadenia o hospodáreni s verejnými prostriedkami - s IS· 06 Rozpočtové pravidlá mesta
c) s osobitnými predpismi - Príkazným listom PM o uplatňovaní postupov verej. obstarávania v platnom znení

Vo finančnej operácii alebojej Casti je - ~ možnépokračovaf:
Ing. Martina Mikulášiková , odborná referentka pre rozpočeta financie 27.1.2020

Vo finančnej operácii alebojej casti je • !JIe1é' možné pokračovaf :
Ing. Lujza Chrvalová, vedúca finančného oddelenia 27.1.2020

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je* možné vykonať:
Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru 27.1.2020

Finančnúoperáciualebojej časf Je - nieje' možné vykonaf :
JUDr. Katarína Macháčková, primátorkamesta Prievidza 27.1.2020_

'1 nenoaisce sa preCiarknfte 

F 266/0 IS 06 Rozpočtovépravidlá mesta Prievidza


