Zmena rozpočtu obce Maňa na rok 2017 č. 9“
Rozpočtové opatrenie obce Maňa č. 9/2017 – 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. 9/2017 nasledovne:
Príjmová časť - obec
Druh

Kód

rozpočtu

zdroja

1
1

Zmena rozpočtu

Položka

Podpoložka

Názov

111

312

012 (1)

Transfery na školstvo bežné

11H

312

008

v eurách

Z rozpočtu vyššieho územného
celku

+ 96,00
+ 1 800,00

Spolu

Poznámka
Príspevok na učebnice
Dotácia na projekt „Predstavujeme Maňu –
náučné prechádzky obcou“
+ 1 896,00 Eur

Výdavková časť - obec
Program

Druh

Podprogram rozpočtu

02 04

1

Kód
zdroja

11H

Zmena
Položka Podpoložka

Názov

rozpočtu

Poznámka

v eurách
637
Spolu

003

Propagácia, reklama
a inzercia

+ 1 800,00

Propagácia a polygrafické náklady s ňou súvisiace,
návrh, výroba, tlač fotografií pre informačné tabule
+ 1 800,00 Eur

Výdavková časť ZŠ s MŠ
program 08 02, druh rozpočtu 1, kód zdroja 111 – Zo štátneho rozpočtu, položka 633 – Materiál (Prenesené kompetencie)

+ 96,00 Eur

Spolu

+ 96,00 Eur

Výdavková časť obec + ZŠ s MŠ
obec Maňa
ZŠ s MŠ
Spolu

+ 1 800,00 Eur
+ 96,00 Eur
+ 1 896,00 Eur

Presuny ZŠ s MŠ
presun z výdavkovej položky 633 009 – Knihy, časopisy, noviny,... druh rozpočtu 1, s kódom zdroja 111 – Zo štátneho rozpočtu (08 02 Základné školstvo) vo
výške 234,00 Eur na výdavkovú položku 633 018 – Licencie, druh rozpočtu 1, s kódom zdroja 111 – Zo štátneho rozpočtu (08 02 Základné školstvo) a vo výške
216,00 Eur na výdavkovú položku 637 001 – Školenia, kurzy, semináre,..., druh rozpočtu 1, s kódom zdroja 111 – Zo štátneho rozpočtu (08 02 Základné školstvo)

Zmenu rozpočtu vypracovala: Ing. Hana Vicianová, ekonómka obce
Zmenu rozpočtu schválil: Ing. Igor Sádovský, starosta obce
V Mani, dňa 15. 06. 2017
Zmena rozpočtu obce Maňa na rok 2017 č. 9 bola vzatá na vedomie na XVI. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Maňa dňa 20. 06. 2017
uznesením č. XVI/10/20062017.

