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Rozpočtová zmena P 3312019 17.04.2019

V súlade s 5 “Rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta“, Pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš,

schválených uznesením MsZ LM číslo 59/201 7, zo dňa 23.6.2071 v znení dodatku č.1 a dodatku č.2 sa vykonáva podnet na zmenu

rozpočtu:

FVýnosdane zpjmov poukázaný územnej samospráve I 771003/41 17940,00]

Kapitálový rozpočet

Výdavky

Príjem

Program Č. Funkčná kl. Ekonom.kI. €

Finančná kontrola vykonaná v zmysle zákona č. 357I2015 Z.z. o fínančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a

doplnení niektorých 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 územ nei

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov a Smernicou mesta „Pravidlá rozpočtového

hospodárenia‘

Dátum: 17.04.2019
Zodpovedný zamestnanec: Mgr. Martin Král‘ podpis:

Finančnú operácíu 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 neskoršĺch predpisov a smerilou mesta „Pravídlá rozpočtového

hospod áren a‘

Dátum: 17.04.2019
Vedúci zamestnanec: Ing. Lenka Debnárová, PhD.

Bežný rozpočet

Výdavky

Program č. FunkČná kI.

Príjem

Ekonom.kl.

Transfer OZ poskytnuté primátorom mesta 12.3 0870 642001/41 -500,00

Dotácia primátora mesta - transfer OZ, nadácii - Agility Liptov -

účast na Europen Open Agility, v dňoch 24. - 28. 07. 2019 -

ubytovanie, poplatok za psa. štartovné a dresy 72.3 0870 642001/47 500,00

€

Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - MŠ Komenského
(záverečná faktúra, 5% - refundácia) 17.2 0474 717003/41 17 940,00

Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ MŠ
Čsl. Brigády - technologické zariadeníe kuchyne 11.3 0960 77 3004/47 -700,00

Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Vrlíkova (18
parkovacích miest pri 72 BJ) 08.3 0451 716/41 700,00

Finančné operácie

Výdavky

Príjem

Program č. Funkčná kI. Ekonom.kI. €

PhD.
mesta




