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Rozpočtová zmena P 5812019 11.07.2019

V súlade s 5 “Rozpočtové opatrenía v rozpočte mesta“, Pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš,
schválených uznesením MsZ LM číslo 59/207 1, zo dňa 23.6.2071 v znení dodatku č.1 a dodatku č.2 sa vykonáva podnet na zmenu
rozpočtu:

Bežný rozpočet
Výdavky

Program Č. FunkČná kl. Ekonom.kI. €

Transfery v rámci verejnej správy 13.4 0820 642001/41 -15 300,00
Dom Matice slovenskej - Tlač a grafické spracovanie
publikácie zachytávajúcej 100 rokov života Matice slovenskej v
Liptovskom Mikuláši a regióne Liptova 13.4 0820 642001/41 400,00
Detský folklórny súbor Ďumbier - Doplnenie krojovej výbavy
(šitie krojov a krojových súčiastok, nákup látky) 13.4 0820 642001/41 800,00
Janičinová Jana - Organizácia vystúpenia “To sme my“ v roku
2019 - odmena lektorovi za tvorbu, choreografiu a nácvik
vystúpenia, nákup rekvizít, kostýmov a pomöcok na
vystúpenie 13.4 0820 642001/41 800,00

Kongen kult., n. o. - Organizácia podujatia “Kongen fest“ v
roku 2019 - honoráre pre účinkujúcich, ozvučenie, osvetlenie 13.4 0820 642001/41 I 000,00
Liptovské tanečné centrum - Organizácia podujatia “Liptov
Orient Festival 2019“ (10. ročník Medzinárodnej súťaže v
orientálnych tancoch) - medaile, trofeje, diplomy, pamätné
listy, propagácia, ubytovanie porotcov, materiálne
zabezpečenie 13.4 0820 642001/41 200,00
Nadácia ADELI - Organizácia benefičného koncertu “Vianočný
bašavel“ v roku 2019 - ozvučenie, odmeny pre účinkujúcich,
spotrebný materiál (vstupenky, náramky, výzdoba),
občerstvenie, náklady na kameramana a fotografa,
propagácia. 13.4 0820 642001/41 700,00
NAŠE MANŽELSTVO, n. o. - Realizovanie aktivít s témou
“Budovanie zdravých vzťahov v manželstve a v rodine“ v roku
2019 - propagácia, odmeny pre lektorov, doprava
licencovaným prepravcom pre lektorov, občerstvenie pre
účastníkov, kancelárske potreby, pomócky pre kurzy,
semináre a aktivity pre manželov a rodiny 13.4 0820 642001/41 I 000,00
NK REAL, s. r. o. - Organizácia podujatia “Mikulášsky Jazzový
Festival 2019“ - honoráre a odmeny pre účinkujúcich,
ubytovanie účinkujúcich, prenájom priestorov na realizáciu
podujatia, propagačné materiály a publicita 73.4 0820 642001/41 I 000,00

OZ JESKO - Organizácia podujatia “Poraimos - Holokaust“ v
roku 2019 - honoráre pre účinkujúcich, ozvučenie,
občerstvenie, konferovanie, materiálne výdavky, propagácia,
výzdoba scény, odmena koordinátorovi projektu 13.4 0820 642001/47 950,00
OZ ŠAPO Ploštín - Tlač publikácie k 100. výročiu
ochotníckeho divadla v Ploštíne 13.4 0820 642001/41 I 000,00
POKROK LM, o. z. - Organizácia podujatia “Liptov má talent
2079“ -technické zabezpečenie (ozvučenie, osvetlenie),
moderátor, ceny pre účinkujúcich, občerstvenie, výdavky na
arteterapeutku, nákup 2 ks cateringových nádob na vodu,
papierové poháre 13.4 0820 642001/41 1 000,00
Pramienok, n. o. - Zhotovenie a nákup krojov pre Pramienčatá
- sukne, blúzky, zástery, obuv 13.4 0820 642001/41 800,00



Rumanský Art Centre, n. o. - Realizácia výstavy “Na prelome“
v roku 2019 - autorské honoráre (kurátor, grafik), náklady na
prepravu účinkujúcich a umeleckých dlel licencovaným
prepravcom, prenájom techniky, propagácia a publicita,
materiálové náklady na edukačnú činnost 13.4 0820 642001 /41 1 000,00
Slovak Accordion, o. z. - Organizácia podujatia “Jazz 8
Accordion Days Festival“ v roku 2019 - honoráre členov
orchestra a účinkujúcich hostí, výdavky spojené s
organizovaním odborného workshopu, honoráre
prednášajúcich na workshope, výroba dokumentárnej
projekcie 13.4 0820 642001/41 I 000,00
Slovenská speleologická spoločnosť, o. z. - Náklady na
vydanie Spravodaja Slovenskej speleologickej spoločnosti v
roku 2019 pri príležitosti 70. výročia vzniku 13.4 0820 642001/41 750,00
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva -

Realizácia výstavy “Ekofotografia 2019“ (13. ročník
Medzinárodnej súťažnej výstavy fotografie s ekologickou
tematikou) - tlač plnofarebného katalógu, výroba fotografií 13.4 0820 642001/41 I 000,00
Sokolová Gabriela - Realizácia projektu “Spoznávame Liptov -

spoločne za kultúrou Liptova“ v roku 2019 - služby spojené s
realizáciou 6 výletov (doprava licencovaným prepravcom,
občerstvenie, vstupné), odmena filmárovi za tvorbu a
spracovaníe videa 13.4 0820 642001 /41 900,00
ZED - KUL, s. r. o. - Realizácia módnej prehliadky “Estetika a
krása v historickom centre mesta Liptovský Mikuláš“ v roku
2019 - nákup odevného materiálu (látky, nite, zipsy, výstužný
materiál, gombíky, guma, stuhy a má ozdobná galantéria),
dopinky k modelom, rekvizity (svetielka, dáždniky, igelit,
klobúky), osvetlenie, ozvučenie, materiál na aranžovanie,
občerstvenie pre účinkujúcich 13.4 0820 642001/41 I 000,00

Príjem

Finančné operácie

Výdavky

Príjem

Program č. Funkčná kl. Ekonom.kl. €

Finančná kontrola vykonaná v zmysle zákona č. 35712015 Z.z. o finančnej 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 vykonat v súiade 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
hospod áren ia‘

Dátum: 11.07.2019
Zodpovedný zamestnanec: Mgr. Martin Král‘ podpis:

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

Dátum: 11.07.2019
Vedúci zamestnanec: Ing. Lenka Debnárová, PhD.
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primátor mesta

Kapitálový rozpočet

Výdavky

Príjem

Program č. Funkčná kl. Ekonom.kl. €




