
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

4
UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 25. augusta 2022 čĺslo 10512022

K bodu: Zaradenie nových príjmových a výdavkových položiek do rozpočtu mesta
Liptovský Mikuláš počas rozpočtového provizória — poskytovanie finančného
príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociál nej
služby z rozpočtu mesta v zmysle zákona č. 44812008 Z.z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 45511991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Mestské zastupiteľstvo

I. bene na vedomie

lnformáciu o zaradení nových položiek do rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš počas

rozpočtového provizória.

II. schvaľuje

Zaradenie nových príjmových a výdavkových položiek do rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš

počas rozpočtového provizória — poskytovanie finančného prispevku neverejnému

poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby z rozpočtu mesta v zmysle zákona

č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
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Transfer občianskemu
združeniu - FP na prevádzku
sociálnej služby

Rozpočtové
E opatrenie

° E vsúlades
. C 0) Suma v

‘Q FK EK 2 14 písm. a) I Názov
eurO 0-

‚
- b)/c)Id)
Ĺi. Zák. Č.

583/2004 Z.z.

41 111003 b)

Výnos dane z príjmov

poukázaný územnej

samospráve

12 500€

41 10.2.0 637014 15 I a) OS staroba - stravovanie -2 000€

41 10.2.0 642007 15 1 a)
Transfery cirkvi, náboženskej

-1 000€
spoloČnosti, charite

Komunitné centrum - výpočtová
41 10.7.0 633002 15 1 a) -1 000€

technika

41 10.7.0 642002 15 1 a) Transfer org. v sociálnej oblasti -6 000€

Transfer jednotlivcom -

41 10.4.0 642014 15 2 a) príspevoknaúpravuaobnovu -3000€
rodinných pomerov

Špeciálne služby - pohrebné
41 10.3.0 637005 15 2 a) -1 500€

trovy

Na dávku v hmotnej núdzi a
41 10.7.0 642026 15 2 a) -3000€

príspevok k dávke (JDHN)

Všeobecný materiál -

Mikroprojekt “Rozvoj
41 04.7.4 633006 17 2 a) -11 000€

cyklistickej infraštruktúry v

NTargu a L.Mikuláši“

Transfer neziskovej organizácii -

41 10.2.0 642002 15 1 a) FP na prevádzku sociálnej 1 000€
služby

Transfer obČianskemu

41 10.2.0 642001 15 1 a) združeniu - FP na prevádzku 27 500€
sociálnej služby

41 10.2.0 642001 15 1 c)

a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, priČom sa nemenia

celkové príjmy a celkové výdavky,

b) povolené prekročenie a viazanie prijmov

c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov.
d) povolené prekroČenie a viazanie finančných operácií

12 500€
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Ing. JáIBIcháč, PhD.

prirátor mesta

Dá turn podpisu uznesenia: 26. 8. 2022


