
 
 

Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta  
 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove, konané dňa 25.06.2015 
 
 
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2015 
 
 
V  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na 
základe ods. 2  písmena b) c) a d) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v z. n. p. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
predkladám  mestskému zastupiteľstvu 
 
návrh  na rozpočtové opatrenie -   povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené 
prekročenie a viazanie finančných operácií   
 
zvýšenie rozpočtu kapitálových príjmov na položke 231 – Príjem z predaja kapitálových 
aktív vo výške 66.000,00 €, 
 
zvýšenie rozpočtu bežných príjmov na položke 291002 – Iné nedaňové príjmy vo výške 
6.000,00 €, 
 
zvýšenie rozpočtu príjmových finančných operácií na položke 453-Zostatok prostriedkov 
z predchádzajúcich rokov  vo výške 62.062,81 €,  
 
zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na položke 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy 
a ostatné osobné vyrovnania aktivita 13.3 Realizácia národných projektov vo výške 
26.480,00 €, na položke 620 – Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 9.011,00 €,  
na podpoložke 632001 – Energie vo výške 540,00 €, na podpoložke 633001 – Interiérové 
vybavenie vo výške 140,00 €, na podpoložke 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje, 
zariadenie, technika a náradie vo výške 230,00 €, na podpoložke 633006 – všeobecný 
materiál vo výške 460,00 €, na podpoložke 636001 – nájomné za nájom budov, objektov 
alebo ich častí vo výške 600,00 €, na podpoložke 637003 – Propagácia, reklama a inzercia 
vo výške 420,00 €, na podpoložke 637014 – stravovanie vo výške 2.820,00 €, na 
podpoložke 637027 – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru vo výške 2.800,00 
€,    
 
Návrh predkladá: 
.......................................... 
Mgr. Attila Agócs, PhD.  
Primátor mesta 
 
Návrh na uznesenie : 

1. Mestské zastupiteľstvo mesta Fiľakovo 
Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. : 9/2015 

 
 
 
Vo Fiľakove, dňa 15.06.2015 


