„Zmena rozpočtu obce Maňa na rok 2017 č. 28“
Rozpočtové opatrenie obce Maňa č. 28/2017 – 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. 28/2017 nasledovne:

Príjmová časť - obec
Druh

Kód

rozpočtu

zdroja

1
2

Zmena rozpočtu

Položka

Podpoložka

Názov

41

212

002

Príjmy z prenajatých pozemkov

+ 54,00

Za prenájom pozemkov

43

223

001

Príjem z predaja pozemkov

+ 340,00

Za predaj pozemku Kosecová

Spolu

v eurách

Poznámka

+ 394,00 Eur

Výdavková časť - obec
Program

Druh

Podprogram rozpočtu
12 01

1

Kód
zdroja

Zmena
Položka Podpoložka

1

Názov

rozpočtu

Poznámka

v eurách
41

633 006

Všeobecný materiál

+ 54,00

Spolu

Elektroinštalačný materiál

+ 54,00 Eur

Presuny obec
presun z výdavkovej položky 637 003 – Propagácia, reklama, inzercia (02 01 Web stránka obce) vo výške 100,00 Eur na výdavkovú
položku 642 006 – Bežné transfery na členské príspevky (01 03 Členstvo v združeniach) a vo výške 450,00 Eur na výdavkovú položku
633 006 – Všeobecný materiál (12 01 Verejné osvetlenie),
presun z výdavkovej položky 635 004 – Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov (12 02 Verejná zeleň) vo výške 300,00 Eur
na výdavkovú položku 634 001 – Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (12 02 – Verejná zeleň).

Zmenu rozpočtu vypracovala: Ing. Hana Vicianová, ekonómka obce
Zmenu rozpočtu schválil: Ing. Igor Sádovský, starosta obce
V Mani, dňa 02. 11. 2017
Zmena rozpočtu obce Maňa na rok 2017 č. 28 bola vzatá na vedomie na XIX. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Maňa dňa 14. 12.
2017 uznesením č. XIX/04/14122017.

