„Zmena rozpočtu obce Maňa na rok 2021 č. 30“
Rozpočtové opatrenie obce Maňa č. 30/2021 – zmena rozpočtu starostom obce Maňa
V zmysle Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Maňa, ktorým sa zmenil § 22 - Schvaľovanie zmeny rozpočtu
starostom týchto zásad, na základe ktorého môže starosta obce vykonať zmeny rozpočtu obce v priebehu rozpočtového roka spôsobom podľa §
14 ods. pís. a) až c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, t. j. presunom
finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nezmenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to do výšky 10 000,00 Eur
v rámci jedného rozpočtového opatrenia, pričom výška jednotlivých upravovaných položiek nesmie presiahnuť sumu 3 000,00 Eur, povoleným
prekročením a viazaním príjmov, a to do výšky 5 000,00 Eur v rámci jedného rozpočtového opatrenia a povoleným prekročením a viazaním
výdavkov, a to do výšky 5 000,00 Eur v rámci jedného rozpočtového opatrenia, vykonáva starosta obce Maňa Ing. Igor Sádovský rozpočtové
opatrenie obce Maňa č. 30/2021 nasledovne:

Príjmová časť - obec
Druh

Kód

rozpočtu

zdroja

1

41

Položka

Názov

111

Daň z príjmov fyzickej osoby
Spolu

Zmena rozpočtu
v eurách
+ 5 000,00

Poznámka
Príjem z podielových daní
+ 5 000,00 Eur

Presuny – obec


presun z výdavkovej položky 711 001 – Nákup pozemkov (14 Administratíva) s kódom zdroja 43 – Vlastné zdroje – zdroje z predaja
majetku, druh rozpočtu 2 – Kapitálový rozpočet, funkčná klasifikácia 01.1.1 vo výške 600,00 Eur na výdavkovú položku 717 002 –
Rekonštrukcia a komunikácia (07 Komunikácie) s kódom zdroja 43 – Vlastné zdroje – zdroje z predaja majetku, druh rozpočtu 2 –
Kapitálový rozpočet, funkčná klasifikácia 04.5.1

Zmenu rozpočtu vypracoval: Ing. Matej Polák, ekonóm obce
Zmenu rozpočtu schválil: Ing. Igor Sádovský, starosta obce
V Mani, dňa 28. 12. 2021

Zmena rozpočtu obce Maňa na rok 2021 č. 30 bola vzatá na vedomie na XX. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Maňa dňa
24. 03. 2022 uznesením č. XX/05/24032022.

