
č.1

MESTO PRIEVIDZA

Rozpočtové opatrenie

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

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

PRIJMY v EUR

P. Ekonom.k Schválený
Zmena Rozpočet po

č. las if. TEXT rozpočtového opatrenia rozpočet rozpočtu úprave
+/. rozp.opatren.

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov
1. Nedočerpaná dotácia zo ŠR na matriku za rok 2021 O 169 169
2. Nedočerpaná dotácia zo ŠR na úseku bývania (ŠFRB) za rok 2021 O 6402 6402
3. Nedočerpaná jednorazová dotácia na odmeny (národný projekt) • soc. služba O 992 992
4. Nedočerpaná zálohová platba projektu "Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza" O 51541 51541

Spolu o 59104 59104

v tom: bežné prijmy
kapitálové príjmy
finančné operácie príjmové

O
O

59104

VÝDAVKY v EUR

P. Program. Funkčná Ekonom. Schválený Zmena Rozpočet po

č. členenie klasifikáci
klasifkácia Text rozpočtového opatrenia rozpočet rozpočtu úprave

a « t , rozp.opatren.

1. 16.1.(19) 01.1.2 630 Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov O 7563 7563
2. 1.3.12.(1) 04.1.2 600 Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza O 51541 51541

Spolu o 59104 59104

v tom: bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné operácie výdavkové

59104
O
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,

Finantná operácia alebo jej časť je v súlade:

a) so schváleným rozpočtom mesta,
b) s vnútornými aktami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami - s IS - 06 Rozpočtové pravidlá mesta
c) s osobitnými predpismi- Prlkaznýrn listom PM o uplatňovaní postupov verej. obstarávania v platnom zneni

Vo finančnej operácii alebojej časti je • ~* možné pokračovať :
Ing. Ivana Kurhajcová, odborný referent pre rozpočet a financie 13.01.2022

Vo finančnej operácii alebo jej časti je - ni~ možné pokračovať:

Ing. Lujza Chrvalová, vedúca finančnei(o ~~delenia 13.01.2022

Finančnú operáciualebojej časf je • n~ možnévykonať:
Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru 13.01.2022

Finančnú operáctu alebo jej časť je - ~ možné vykonať:

JUDr. Katarina Macháčková, primátorka mesta Prievidza 13.0~

*/ nehodiace sa prečiarknite

F 266/0 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
opatreni uvedených v IS ·06 bode 4.5.8 :

a) presuny rozpoctovan}ích prostriedkov
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

PRIJMY v EUR

P. Ekonom. Schválený Zmena Rozpočet po

Č. klasifkácia TEXT rozpočtovéhoopatrenia rozpočet rozpočtu úprave

+/. rozp.opatren.

Spolu o o o

v tom: bežné príjmy
kapitálové príjmy

o
O

VYDAVKY vEUR

P. Program. Funkčná Ekonom. Schválený Zmena Rozpočet po
é. členenie klasifikácia klasifkácia Text rozpočtovéhoopatrenia rozpoéet rozpoCtu úprave

+/. rozp.opatren.

1. 1.6.4.(4) 01.1.2 630 Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch za predchádzajúce roky 3000 -600 2400
2. 4.3.3.(7) 05.6.0 630 Známky_preevidenciu psov O 600 600
3. 6.1.(8) 05.1.0 630 Tovary a služby - Biodegradovatel'né sáčky (zber BRKO) 20000 -5000 15000
4. 6.1.(11) 05.1.0 630 Skládka TKO Ploštiny O 5000 5000
5. 7.2.(16) 04.5.1 717 Vybudovanie ostrovčeka na Včelárskej ulici 40500 -28200 12300
6. 10.6.(2) 08.1.0 716 Rekonštrukcia I'ahkoatletického štadióna na Ul. S.Chalupku - projekt.dokument. O 28200 28200
7. 11.1.(2) 08.2.0 640 Banícky jarmok (Transfer pre KaSS) 25000 -1840 23160
8. 11.1.(4) 08.2.0 640 Plán opravy a údržby Domu kultúry (Transfer pre KaSS) O 1840 1840

Spolu 88500 o 88500

v tom: bežné výdavky
kapitálové výdavky

o
O

Zmena ekonomickej klasifikácie v príjmovej časti rozpočtu
Administratívne poplatky

pôvodné zatriedenie: 221 .004 - Ostatné
nové zatriedenie: 221 002 - Správne poplatky

Zmena ekonomickej klasifikácie vo výdavkovej časti rozpočtu
Program 3, Podprogram 4, položka 9 - Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov - p. Žambokretyová:

pôvodné zatriedenie: 710 - Obstarávanie kapitálových aktív
nové zatriedenie: 719 - Ostatné kapitálové výdavky (vratky)

Doplnenie ekonomickej klasifikácie vo výdavkovej časti rozpočtu
Program 7, Podprogram 2, položka 21 - Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Prievidzi, časť MHD - dopíňa sa ekonomická klasifikácia 716

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 rozpočtommesta,
b} s vnútornými aktamiriadeniao hospodárení s verejnýmiprostriedkami- s IS - 06 Rozpočtové pravidlá mesta
c) s osobitnými predpismi - Príkazným listom PM o uplatňovani postupov verej. obstarávania v platnom znení

Vo finančnej operácii alebo jej časti je •~možnépokračovať:
Ing. Ivana Kurhajcová, odborný referent pre rozpočet a financie 20.01.2022

F 264/4 IS 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza



Vo finantnej operácii alebo jej častí je - ~ možné pokračovať:
Ing. Lujza Chrvalová, vedúca finančného oddelenia 20.01.2022

Finančnú operáciualebo jej časť je • ni# možné vykonať:
Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru 20.01.2022

Finantnú operáciu alebo jej časť je - nL(e. možné vykonať:
JUDr. Katarína Macháčkavá, Pri:l::;~;ka mesta Prievidza 20,01.2022

.j nenoaiece sa preéíarknfte

F 264/4 IS 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza


