Rozpočtové opatrenie obce č. 1

Úprava rozpočtu Obce Oľdza na rok 2019
V súlade s § 14 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.
n. p. a sa vykonáva zmena rozpočtu obce Oľdza na rok 2019 rozpočtovým opatrením. Zmeny
v navrhovanom rozpočte obce Oľdza sa týkajú úpravy bežného rozpočtu, kapitálového
rozpočtu a finančných operácií.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Oľdzi
podľa § 14 ods. 2 písm. b) schvaľuje prekročenie a viazanie príjmov rozpočtu obce na rok
2019 nasledovne:
Bežné
príjmy

Bežné transfery
- Úrad práce soc. vecí a rodiny na podporu
zamestnanosti

Spolu BP:

900
900

Príjmy kapitálového rozpočtu -úprava
Kapitálové
príjmy
Spolu:

Dotácia na rekonštrukciu kultúrneho domu

Príjmové
finančné
operácie
Spolu:

Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu do
rozpočtu obce

115 855

4 254

4 254

Obecné zastupiteľstvo v Oľdzi
podľa § 14 ods. 2 písm. c) schvaľuje prekročenie a viazanie výdavkov rozpočtu obce na rok
2019 nasledovne:
Výdavky bežného rozpočtu -úprava
Oblasť 01

Oblasť 2

Všeobecné verejné služby
Mzdy a ostatné osobné vyrovnania (nová zamest.)
Poistné a príspevky do poisťovní
Úradná tabuľa obce, vlajky a pod.
Údržba budov, objektov a priestorov
Špeciálne služby právne
Spoločný stavebný úrad
Nedoplatky za predchádzajúce roky
Voľby prezidentské a do parlamentu EÚ
Civilná obrana

1

15 678
2240
760
400
50
2200
3240
6288
500
-250

Oblasť 03
Oblasť 05

Oblasť 06

Oblasť 08
08.2.0 -642 002

-Poradenská činnosť CO
Bezpečnosť a poriadok

-

Ochrana prírody a krajiny
-Arboristické práce- výrub chorých a poškodených
stromov
-Servis a oprava kosačiek
- kosenie a čistenie brehu okolo rybníka
Bývanie a občianska vybavenosť
- Údržba vybavenia detského ihriska(oprava plotu
a osadenie sieťky)
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
- Pamiatková starostlivosť-oprava kaplnky

S p o l u BV:

250

1 240
320
220
700
3 000

3 600
23 268

Výdavky kapitálového rozpočtu – úprava
Oblasť 03

Oblasť 08

Bezpečnosť a poriadok
Obstaranie projektu na kamerový systém
Rekreácia, kultúra, náboženstvo
Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu
Neplánované investičné náklady na rekonš. KD

KV spolu

480
119 629
119 282
347
120 109

Rekapitulácia zmien rozpočtu obce Oľdza na rok 2019
Rozpočtovým opatrením č. 1 sa:
- rozpočet príjmov obce upraví na 292 197 eur, (v tom: BP/172 088 €, KP/115 855 €
a PFO/4 254 €)
- rozpočet výdavkov obce upraví na 289 112 eur, (v tom: BV/169 003 €, KV/120 109 €
a VFO/0 €)
Hospodársky výsledok: 3 085 €
Vypracovala. Ing. Sibyla Szabóová
V Oldzi dňa 30. mája 2019
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