
Mestské zastupiteľstvo Mesta Podolínec, konané dňa  24. augusta 2017 
Návrh na 

 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2017 

 

V súlade s ods. 2 písmenom a/ § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy 

Predkladám mestskému zastupiteľstvu 

 

l.)  Návrh na rozpočtové opatrenie  

 

1. Zníženie výdavkovej položky – odchodné vo výške 1 148,- € 

2. Navýšenie výdavkovej položky mzdové prostriedky a odmeny vo výške 850,- € 

- 2% z funkčných platov na 4 mesiace od 1.9.2017 do 31.12.2017- 

memorandum medzi vládou a odbormi 

3. Navýšenie výdavkovej položky poistné do poisťovní vo výške 298,- €  

4. Navýšenie položky 111003 – výnos dane z príjmov vo výške 11 600,- €      

5. Vytvorenie novej položky 713002 – nákup tlačiarne XEROX vo výške  3000,- € 

6.  Navýšenie výdavkovej položky 637004 na výberové konanie na dodávateľa –   

rekonštrukcia ul. Baštová vo výške 200,- € 

7. Navýšenie výdavkovej položky 637004 na výberové konanie na dodávateľa – 

rekonštrukcia ul. Letná vo výške 200,- € 

8. Vytvorenie novej položky – cezhraničná spolupráca – vypracovanie novej 

žiadosti  „Hradný múr“ vo výške 1 500,- €  

9. Vytvorenie novej položky – spoluúčasť na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice  

cez MV SR vo výške 1 500,- € 

10. Vytvorenie novej položky – prípravná a projektová dokumentácia na stavebné 

úpravy hasičskej zbrojnice vo výške 1 300,- € 

11. Vytvorenie novej položky – prípravná a projektová dokumentácia na bránu – 

hasičská zbrojnica vo výške 700,- € 

12. Vytvorenie novej položky – zriadenie vecného bremena na právo vstupu 

a prechodu na pozemok – parcela č. KN-C 914/1 vo výške 200,- €  

(pri AB ul. Lesná) 

13. Vytvorenie novej položky – sieťové zariadenie/softwér FIREWALL – ochrana 

pri komunikácii s ústredným portálom verejnej správy vo výške 3 000,- € 

 

 

 

Návrh predkladá: Andrea Toporecová 

 

 

 

................................................ 

primátor mesta 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Podolínec 

schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 8/2017 

Podolínec, 21.8.2017                                                                                                                                                           


