Zmena rozpočtu obce Maňa na rok 2017 č. 8“
Rozpočtové opatrenie obce Maňa č. 8/2017 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky
Na základe § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.
n. p., podľa ktorého zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce alebo programov vyššieho územného celku schvaľuje orgán obce alebo
orgán vyššieho územného celku príslušný podľa osobitných predpisov s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho
rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a
darov, ak darca určí účel daru, vykonáva ekonómka obce Ing. Hana Vicianová rozpočtové opatrenie obce Maňa č. 8/2017 nasledovne:

Príjmová časť - obec
Druh

Kód

rozpočtu

zdroja

1

11H

Položka

312

Podpoložka

008

Názov

Z rozpočtu vyššieho územného
celku

Zmena rozpočtu
v eurách

Poznámka
Dotácia na podporu Požitavských

+ 3 400,00

folklórnych slávností a športových
aktivít počas dní obce
Dotácia 1 000,00 Eur na opravu
máňanského kríža od Nadačného

1

71

311

Granty

+ 3 500,00

fondu Telekom pri nadácii Pontis
a 2 500,00 Eur od Fondu na podporu
umenia na podporu Požitavských
folklórnych slávností

Spolu

+ 6 900,00 Eur

Výdavková časť - obec
Program

Druh

Podprogram rozpočtu

04 04

1

Kód
zdroja

Zmena
Položka Podpoložka

71

Názov

rozpočtu

Poznámka

v eurách
635

006

Rutinná a štandardná údržba
budov, objektov,...

+ 1 000,00

Oprava máňanského kríža
Rôzne výdavky spojené

11 01

1

11H

637

002

Konkurzy a súťaže

+ 3 400,00

s Požitavskými folklórnymi
slávnosťami a so športovými
aktivitami počas dní obce
Rôzne výdavky spojené

11 01

1

71

637

002

Konkurzy a súťaže

+ 2 500,00

s Požitavskými folklórnymi
slávnosťami

Spolu

+ 6 900,00 Eur

Zmenu rozpočtu vypracovala: Ing. Hana Vicianová, ekonómka obce
Zmenu rozpočtu schválil: Ing. Igor Sádovský, starosta obce
V Mani, dňa 03. 05. 2017
Zmena rozpočtu obce Maňa na rok 2017 č. 8 bola vzatá na vedomie na XVI. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Maňa dňa 20. 06.
2017 uznesením č. XVI/10/20062017.

