
 

Mgr. Rudolf  K u s ý  
s t a r o s t a  

Bratislava - Nové Mesto 

                    Bratislava, 7.7.2021 

                     

Rozpočtové opatrenie  

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

číslo 69 

 
V zmysle zákona  č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách  verejnej správy v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov a na základe Zmluvy č.2020 MPC NP PoP2 ZŠ 100 

a Zmluvy č. 2020 MPC NP PoP2 MŠ 072 o vzájomnej spolupráci pri implementácii 

projektových aktivít v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí 

a žiakov II“ uzatvorená na základe § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov  

 

p o v o ľ u j e m  

zvýšenie  rozpočtových prostriedkov 

  
- v časti bežných transferov a bežných výdavkov pre ZŠ s MŠ Kalinčiakovu o 5 360,62 € na 

realizáciu aktivít v rámci Projektu na refundáciu ceny práce na vytvorené pracovné miesta 

pedagogického asistenta, asistenta učiteľa a členov Inkluzívneho tímu za mesiac apríl 2021, 

ktoré boli poukázané dňa 8.6.2021 v sumách 1 447,33 €, 2 236,78 €, 1 170,01 € a 506,50 € na: 

 

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“  

 

- z položiek rozpočtu Miestneho úradu: 
EK/A Zdroj HS Názov položky Suma v EUR 

312001/928 1AC1 0400 MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II + 4 131,41 

312001/928 1AC2 0400 MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II + 729,07 

312001/928 1AC3 0400 MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II + 500,14 

 

- z položiek rozpočtu ZŠ s MŠ Kalinčiakova   
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma v EUR 

09xxx 610,620,640 1AC1 8.2. 0409 Mzdy, platy, poistné, nemocenské dávky + 4 131,41 

09xxx 610,620,640 1AC2 8.2. 0409 Mzdy, platy, poistné, nemocenské dávky + 729,07 

09xxx 610,620,640 1AC3 8.2. 0409 Mzdy, platy, poistné, nemocenské dávky + 500,14 

 

 
Úprava rozpočtu  bude zapracovaná v mesiaci júl 2021. 

 

 

 

 

 

 

 



Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je možné vykonať. 

Zamestnanec za rozpočet: Ing. Katarína Adámková   Podpis: ................. Dátum: 7.7.2021          

Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je možné vykonať. 

Vedúci zamestnanec: Ing. Iveta Paracková     Podpis: ................. Dátum: 7.7.2021          

Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je možné vykonať. 

Prednosta: Ing. Ignác Olexík, PhD.                  Podpis: ................. Dátum: 7.7.2021          

 

          Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je možné vykonať. Dátum: 7.7.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Rudolf Kusý 

        starosta 

 

Vážený pán 

Dušan Noga                          

riaditeľ                      

Základná škola s materskou školou Kalinčiakova            

Kalinčiakova 12 

831 02 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


