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Rozpočtová zmena P11412019 08.11.2019

V súlade s 5 “Rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta“, Pravidiel rozpočtového hospodárenía mesta Liptovský Mikuláš,
schválených uznesením MsZ LM číslo 59/2077, zo dňa 23.6.2011 v znení dodatku č.1 a dodatku č.2 sa vykonáva podnet na zmenu
rozpočtu:

Bežný rozpočet
Výdavky

________ _________ ______________ _________________

Finančné operácie

Výdavky

Príjem

Program č. Funkčná kl. Ekonom.kl. €

Finančná kontrola vykonaná v zmysle zákona č. 35712015 Z.z. o fínančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a
doplnení níektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Overujem vecnú správnost‘ pripravovanej finančnej operácie:
Finančnú operáciu JE/NIE JE možné vykonať v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a smernicou mesta „Pravidlá rozpočtového
h ospodáren a‘

Dátum: 08.11.2019
Zodpovedný zamestnanec: Mgr. Martin Král‘

‚1

/
podpis:

Finančnú operáciu JE/NIE JE možné vykonať v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a smernicou mesta „Pravidlá rozpočtového
hospodáren ia“

Dátum: 08.11.2019
Vedúci zamestnanec: Ing. Lenka Debnárová, PhD.

Á
Ing. Jáq Blcháč, PhD.

pr7átor mesta

Program Č. Funkčná kl. Ekonom.kl. €

OS staroba - na poistenie v nezamestnanosti 15.1.2 1020 625005/41 -61,00
OS staroba - na poistenie do RF 15.1.2 1020 625007/41 -749,00
OS staroba - DDP 15.1.2 1020 627/41 -990,00
OS staroba-na odchodné 15.1.2 1020 642013/41 -2 485,00
OS staroba-na nemocenské dávky 15.1.2 1020 642015/41 -1,00
MsÚ-na odchodné 03.5.3 0111 642013/41 -10 095,00
MsÚ - odmeny (Memorandum o úprave platov. pomerov KZ z
1.12.2016) 03.5.3 0717 614/41 -4 984,00
Štúdie, expertízy a posudky - Územný plán zóny lokality čil
Zóna Južné mesto Kamenné pole L. Mikuláš, návrh
regulatívov pre umiestnenie reklamných stavieb, urbanistická
štúdiaVrbica 01.3 0443 637011/41 -635,00
MsÚ - odmeny 03.5.3 0171 614/41 20 000,00

Príjem

Kapitálový rozpočet

Výdavky

Príjem

Program č. Funkčná kI. Ekonom.kl. €




