






















































































































































č.50

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, schval'uje primátorka mesta Prievidza v priebehu rozpočtového roku zmeny schváleného rozpočtu prostredníctvom rozpočtových
opatrení uvedených v IS - 06 bode 4.5.8 :

a) présúny rozpoctovanych prostriedkov
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

PRIJMY v EUR

P. Ekonom.
Č. kl.sifkáqä

$chvál~ny
rozpočet

Zmena Rozpočet po
úprave

rozp .opatren.

Spolu o o O

v tom: bežné príjmy
kapitálové príjmy

o
O

VYDAVKY v EUR

I'jp· ,.;erogr!';i,
. :ch .• -e ]/

rOZ~~člo\ÍéhOopatrenia'
.r: + ::'" :,1 'z~éna , Rozpoéet poFUnkčná .Ekonom. Schválený.

Č. členenie klasifikácia klaslfkácia rozpočet roz~očtu úprave
+.1- rozp.opatren.

1. 12.3.(2) 06.2.0 716,717 Rozprašovače vodnej hmly - realizácia na Námestí slobody 2200 -S 2195
2. 12.5.(5) 04.4.3 717 5% dlhodobé zádržné - Rozširenie cintorína "sektor K" na Mariánskej ul. r.2016 9783 5 9788
3. 14.2.(3) 06.1.0 630 Energie, voda, komunikácie 2500 -116 2384
4. 14.2.(6) 06.1.0 640 Nemocenské dávky 200 116 316

Spolu 14683 o 14683

v tom: bežné výdavky
kapitálové výdavky

o
O

Rozpočtové opatrenie vypracovanéa schválené na základe predloženýchnávrhov 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 aktami riadenia o hospodáreni s verejnými prostriedkami - s IS - 06 Rozpočtové pravidlá mesta
c) s osobitnými predpismi - Prikazným listom PM o uplatňovaní postupov verej. obstarávania v platnom znení

Vo finančnej operácii alebo jej časti je -)lH!'(e* možné pokračovať:

Ing. Ivana Kurhajcová, odborný referent pre rozpočet a financie

Vo finančnej operácii alebo jej časti je -_})i€je* možné pokračovať:

Ing. LujzaChrvalová, vedúca finančného oddelenia

Finančnú operáciu alebo jej časť je - p.M!'j'e* možné vykonať:

Ing. Marián Blelický, vedúci ekonomického odboru

Finančnú operáciu alebo jej časť je - ..Af€fe* možné vykonat' :

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza

*/ nehodiace sa preéiarknite 
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