
 

 
   

   

 

MESTO PODOLÍNEC 
N á m e s t i e  M a r i á n s k e  3 ,  0 6 5  0 3  P o d o l í n e c  

 

Na zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva  

 
V Podolínci 

 
K bodu rokovania číslo:  

Dňa : 30.05.2013  

 
Názov materiálu: 
 

 
Rozpočtové opatrenie č. 1/2013 

 

Predkladá: 
 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Podolínci 

 

schvaľuje 

 
rozpočtové opatrenie č. 1/2013, podľa 
predloženého návrhu. 
 

Mgr. Michal Marhefka 
 

Spracoval: 
Jolana Osvaldová 
 

Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
Návrh na zmenu rozpočtu 
 

 
Prizvaný: 
 

 

 
Dôvodová správa: 
Mesto Podolínec bolo úspešné v projekte s názvom „Bezpečné mesto Podolínec“. Podľa 
prvotných informácií Obvodného úradu Prešov bolo uvedené spolufinancovanie (20%) vo 
výške 1 600 €, tak ako bolo uvedené na web stránke mesta. Po vzájomnej konzultácii 

s ministerstvom vnútra sme boli oboznámení že spolufinancovanie v našom prípade je 2 
250 € čo je 20% zo sumy 11 250 € a nie zo sumy 9000 €. 
Mesto Podolínec v súčasnosti má inštalovaný kamerový systém, ktorý ale chceme mierne 
inovovať, resp. zameniť káblový systém na bezdrôtový, preto navrhujeme MsZ 
v Podolínci navýšiť sumu spolufinancovania projektu o 750 €. Týmto rozpočtovým 
opatrením bude zostatok na položke 637027 6 000 € tieto finančné prostriedky budú 
použité ako spolufinancovanie projektu zamestnanosti, prostredníctvom ktorého 
zamestnáme 5 ľudí, ktorí budú ukladať chodníky a vykonávať ďalšie činnosti v rámci 

starostlivosti o mesto.  
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Návrh na 

 
 
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2013 

 
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  
 

– Zníženie bežného výdavku na ukladanie chodníkov   položka programu 

10.3.-637027  vo výške  3 000  € 

– zvýšenie kapitálových výdavkov na Projekt Bezpečné mesto Podolínec – 

Kamerový systém na položku 713005 vo výške 3 000 € 

 
 
 
Návrh predkladá: Mgr. Michal Marhefka 
Návrh spracovala: Jolana Osvaldová 
 
 

 
 
................................................ 
primátorka mesta 
 
 
 

Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Podolínci schvaľuje rozpočtové opatrenie č.: 1/2013, podľa 
predloženého návrhu. 
 
 
V Podolínci, 23. 5. 2013                                                                                                                                                            
                                                                                        
 
 


