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Dodatok č. 1
k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 20141)
k Prílohe č. 1 „Kódy zdrojov“
Číslo: MF/016179/2011-411

Ministerstvo financií Slovenskej republiky z dôvodu zabezpečenia správneho sledovania údajov
v zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení a dopĺňa Príručku na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 v Prílohe č. 1 „Kódy zdrojov“ takto:
2)

v rozpočtoch obcí a vyšších územných celkov, resp. v rozpočtoch ostatných subjektov
verejnej správy

sa dopĺňajú kódy zdrojov
11B

Rozpočtové prostriedky kapitoly na spolufinancovanie predvstupových
fondov, grantov EÚ a programov európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013
11B6 Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+

11J

Európsky poľnohospodársky záručný fond – EAGF
(2. programové obdobie)
11J1

Priame platby (prostriedky EÚ)

11J2

Národné vyrovnávacie platby – spolufinancovanie zo ŠR

11J3

Medziročný nárast pohľadávky voči EÚ – spolufinancovanie zo ŠR

11J4

Trhovo orientované výdavky (prostriedky EÚ)

11J5

Trhovo orientované výdavky – spolufinancovanie zo ŠR

11J7

Ostatné priame platby (prostriedky EÚ)

11J8

Medziročný nárast pohľadávky na ostatné priame platby – spolufinancovanie zo ŠR

13B

Rozpočtové prostriedky kapitoly na spolufinancovanie predvstupových
fondov, grantov EÚ a programov európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013
13B6 Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+

13J

Európsky poľnohospodársky záručný fond – EAGF
(2. programové obdobie)
13J1

Priame platby (prostriedky EÚ)

13J2

Národné vyrovnávacie platby – spolufinancovanie zo ŠR

13J3

Medziročný nárast pohľadávky voči EÚ – spolufinancovanie zo ŠR

1) Finančný spravodajca 2/2011
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13J4

Trhovo orientované výdavky (prostriedky EÚ)

13J5

Trhovo orientované výdavky – spolufinancovanie zo ŠR

13J7

Ostatné priame platby (prostriedky EÚ)

13J8

Medziročný nárast pohľadávky na ostatné priame platby – spolufinancovanie zo ŠR

Toto opatrenie platí aj pre Príručku na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011
až 2013, uverejnenú vo Finančnom spravodajcovi č. 2/2010.

Radovan Majerský
generálny riaditeľ
sekcie rozpočtovej politiky

Referent: Ing. Silvia Lauková, tel.: 02/ 5958 2344
Odbor rozpočtu verejnej správy
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Rozhodnutia vyšších územných celkov
o určených maximálnych cenách tovarov miestneho významu

22

Nitriansky samosprávny kraj
Vybavuje: Ing. Brathová, tel. 037/6922968
Číslo spisu: 2195/2011, CZ 10477/2011

V Nitre 10. 6. 2011

Cenový výmer č. 1/2011
Nitriansky samosprávny kraj podľa § 11 a § 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a § 2 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003
z 9. decembra 2003 , prílohy č. 8, ktorou sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov, vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru pre prevádzkovateľa:
Daniela Ozimáková
Kamanová 11
956 12 Preseľany
IČO: 37767747
Klasifikácia produkcie:
93.03.11

Prevádzka cintorínov a krematórií
len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým
vrátane následného zasypania, prvotné úpravy
a odvoz prebytočnej zeminy

Výkop hrobu:
1. klasický (štandardný) hrob

(210 cm x 75 cm x 160 cm)

70 €

2. prehĺbený hrob

(210 cm x 75 cm x 220 cm)

80 €
30 €

3. detský hrob (pre dieťa mladšie ako 10 rokov)

Cena za výkop hrobu je stanovená bez ohľadu na druh a triedu zeminy, v ktorej sa výkop realizuje,
bez ohľadu na ročné obdobie a dni pracovného pokoja.
Uvedené maximálne ceny sú konečné. Maximálne ceny sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty.
Cenový výmer nadobúda účinnosť 20. júna 2011.

Doc. Ing. Milan Belica, PhD., v. r.
predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja
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Vybavuje : Ing. Brathová, tel. 037/6922968
Číslo spisu : 2195/2011, CZ 12038/2011

6/2011
V Nitre 10. 6. 2011

Cenový výmer č. 2/2011
Nitriansky samosprávny kraj podľa § 11 a § 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a § 2 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003
z 9. decembra 2003, prílohy č. 8, ktorou sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov, vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru pre prevádzkovateľa:
Miroslav Dvonč – LOTOS
Mostová 415
958 04 Partizánske
IČO: 33570060
Klasifikácia produkcie:
93.03.11

Prevádzka cintorínov a krematórií
len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým
vrátane následného zasypania, prvotné úpravy
a odvoz prebytočnej zeminy

Výkop hrobu:
91 €

1. klasický hrob (210 cm x 70 cm x 160 cm)
2. prehĺbený hrob - dvojhĺbka (210 cm x 70 cm x 220 cm)

112 €

3. prehĺbený hrob - trojhĺbka (210 cm x 70 cm x 280 cm)

138 €

4. podzemná hrobka (250 cm x 110 cm x 160 cm)

168 €

5. podzemná hrobka (250 cm x 110 cm x 200 cm)

205 €

6. výkop hrobu pre urnu (50 cm x 50 cm x 50 cm)

9€

7. detský hrob (130 cm x 50 x 120 cm)

34 €

8. prehĺbený detský hrob – dvojhĺbka (130 cm x 50 x 180 cm)

45 €

9. prehĺbený detský hrob – trojhĺbka (130 cm x 50 x 220 cm)

56 €

Cena za výkop hrobu je stanovená ako maximálna cena vrátane odvozu prebytočnej zeminy bez
ohľadu na druh a triedu zeminy, v ktorej sa výkop realizuje, bez ohľadu na ročné obdobie a dni pracovného pokoja.
Uvedené maximálne ceny sú konečné. Maximálne ceny sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Cenový výmer nadobúda účinnosť 20. júna 2011.

Doc. Ing. Milan Belica, PhD., v. r.
predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja
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Košický samosprávny kraj
Číslo spisu: 1379/2011-RU13/16562
Referent: Ing. Nováková, tel.: 055/7268205

V Košiciach 14. 6. 2011

Cenový výmer č. 5/2011
Košický samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003
z 9. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov, vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru pre:
Obec Baška
Baška 71
040 16 Myslava
IČO: 00323942
Klasifikácia produkcie:
93.03.12

Prevádzka pohrebných ústavov
len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení
do zákonnej lehoty pochovania

Prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení za každý začatý deň
Uvedená maximálna cena je konečná.
Obec nie je platcom dane z pridanej hodnoty.
Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. júla 2011.

JUDr. Zdenko Trebuľa, v. r.
predseda

5€
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Číslo spisu: 1376/2011-RU13/16381
Referent: Ing. Nováková, tel.: 055/7268205

6/2011
V Košiciach 16. 6. 2011

Dodatok č. 1 k cenovému výmeru č. 2/2011
Košický samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003
z 9. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, vydáva rozhodnutie, ktorým dopĺňa cenový výmer
č. 2/2011, ktorým určuje maximálne ceny tovaru pre:
PRAKTOS, spol. s r. o.
055 62 Prakovce 333
IČO: 31715991
1) Dopĺňa sa klasifikácia produkcie:
93.03.11

Prevádzka cintorínov a krematórií
len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým
vrátane následného zasypania, prvotné úpravy
a odvoz prebytočnej zeminy

1. Výkop zemného hrobu pre 1 osobu

80 €

2. Výkop zemného hrobu detského do 10 rokov veku dieťaťa

25 €

2) Ostatné ustanovenia cenového výmeru č. 2/2011 zo dňa 24. 2. 2011, týmto dodatkom
nedotknuté, ostávajú v platnosti.
Dodatok č. 1 k cenovému výmeru č. 2/2011 nadobúda účinnosť 1. júla 2011.

JUDr. Zdenko Trebuľa, v. r.
predseda

6/2011
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