UZNESENIE č.: 198/8 _ l3ll2 _2017
MESTSKE ZASTUPITEĽSTVo V TURZOVKE

N ScHvAĽUJE
1.

Rozpočet Základnej škoty Turzovka, ľozpočtovej oľganizácie na rok 2018 podl'a predloŽeného
návľhu v celkovom objeme príjmov a výdavkov I349 506 € ako rozpočet vyrovnaný
bez pripomienok

2. Rozpočet Mateľskej školy Tuľzovka, ľozpočtovej orgaĺizácie na rok 2018 podľa predloŽeného
návrhu v celkovom objeme príjmov a výdavkov 566 732€ ako rozpočet vyľovnaný
bez pripomienok

ZálĺJadnej umeleckej školy Tuľzovka, rozpoětovej organizácie na rok 2018 podl'a
predloŽeného návrhu v celkovom objeme príjmov a výdavkov 377 9OO € ako rozpočet vyrovnaný

3. Rozpočet

bez pľipomienok

4.Rozpočet Centra vol'ného času Tuľzovka, ľozpočtovej organizźrcie na ľok 2018 podľa
predloženéhonávrhu vcelkovom objeme príjmov avýdavkov l58 695 € ako rozpočet vyrovnaný
bez pľipomienok

5. Rozpočet Kultúrneho a spoločenského stľediska, príspevkovej orgaĺizácie na rok 2018 podľa
predloŽeného návľhu v celkovom objeme pľíjmov a výdavkov 194 050 € ako rozpočet vyľovnaný
bez pripomienok

6. Rozpočet Mestského podnĺku služĺeb'príspevkovej organizźlcie na ľok 2018 podľa pľedloŽeného
návrhu v celkovom objeme pľíjmov a výdavkov 391 l03 € ako rozpočet vyľovnaný
bez pripomienok
7.

Progľamový ľozpočetMesta Tuľzovka a mestom zľiadených organuácíí na ľok 2018, podl'a
pľedloženéhonávľhu v celkovom objeme pľíjmov4 632 698 € a celkovom objeme výdavkov
4 632 698 € ako ľozpočet vyľovnaný.
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UZNESENIA č.: 198/B _ l3l12 _ 2017
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V TURZoVKE

BI

BERIE NA VEDOMIE
1.

Rámcové ľozpočtyMesta Tuľzovka podl'a predloženého návľhu s výhl'adom na roky
2019-2020
bez pľipomienok

2. Rámcové rozpočty rozpočtových oľganiz ácíí(ZŠ,MŠ,zUŠ,cvČ) a

pľíspevkových
oľganizácií (KaSS' MPS) v zriaďovatel'skej pôsobnosti Mesta Turuovka podl'a
pľedloženéhonávrhu s výhl'adom na ľoky 2019_2020
bez pripomienok

Cetkový počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Tuľzovke: l3
Prítomní na hlasovaní: 13
Hlasovanie ZA: 9, MUDr' Viera Belková, Mgľ. Rastislav Bakajsa, JUDr' Martin Biĺka, Maľián Chudej, Ladislav Kadura,
Ing' Jana Majtanová, Ing. Martin Mľavec, PaedDr' Eleonóra Nekoľancová, Ladislav Šteiniger
Hlasovanie PROTI: 0
ZDRŽALIsa hlasovania: 2, IÍ.JDr' Radoslav Hruška, Mgľ. Štefan Kompánek
NEHLASOVALI: 2, Mgr. Kamil Kobolka, Miroslav Rejda

Prim
JUDľ.

Podpísal dňa:

GOLIS
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