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Bratislava, 26.3.2012
Star. č. 427 12012

Rozpočtové opatrenie starostu
mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

číslo 16

V súlade s § 14 ods.2 písm. a), zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
a Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy čl. 50 ods. 51:

p-hvol'ujem
presun rozpočtových prostriedkov

v časti bežných výdavkov v rámci programu a podprogramu vo výške 1100,00 €

Zdôvodnenie:
V zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie č. LP/2011/02/142 Úradu vlády SR a § 51 a nasl.
Zákona č. 40/1964 Z.z., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov na aktivity
zamerané na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd podľa článku č. L bod 2 je
"predmetom zmluvy záväzok prijímateľa spolufinancovať projekt z vlastných zdrojov, alebo
iných zdrojov vo výške 5% z celkového rozpočtu. Na kapitole školského úradu nie je
v rozpočte dostatok finančných prostriedkov na povinnú úhradu vyplývajúcej zo zmluvy.
Z uvedeného dôvodu žiadame o rozpočtové opatrenie v rámci programu apodprogramu.

Presun sa vykoná:
z programu 1.1.2 funkčnej klasifikácie O 1116 položky 633001 zdroja 41 strediska OO 1O
vo výške 1 100,00 €
na program 8.3 funkčnú klasifikáciu 09121 položku 633002/1 vo výške 1 000,00 €
a položku 63300111 strediska 0405 vo výške 100,00 €.

Úprava rozpočtu bude zapracovaná v mesiaci marec 2012.

Ing. Ľudovít Kollárik
prednosta MÚ
Bratislava



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
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oddelenie: Školstva, kultúry. športu a mládeže

Váš list číslo / zo dňa Naša značka Vybavuje/tr

Arvay Herman

Bratislava

22.3.2012
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Vec:

Žiadosť o rozpočtové opatrenie

V zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie Č. LP/20 11/02/142 Úradu vlády SR a § 51 a nasl.
Zákona Č. 40/1964 Z.z., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov na aktivity zamerané
na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd podľa článku Č. L bod 2 je "predmetom zmluvy
záväzok prijímateľa spolufinancovať projekt z vlastných zdrojov, alebo iných zdrojov vo výške
5% z celkového rozpočtu. Na kapitole školského úradu nie je v rozpočte dostatok finančných
prostriedkov na povinnú úhradu vyplývajúcej zo zmluvy, preto žiadame o rozpočtové opatrenie
v rámci programu a podprogramu presunom:
z programu 1.1.2 funkčnej klasifikácie 01116 položky 633001 zdroja 41 strediska 0010
vo výške 1100,00 € na program 8.3 funkčnú klasifikáciu 09121 položku 633002 vo výške
1 000,00 € a položku 633001/1 strediska 0405 vo výške 100,00 €.
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