Rozpočtové opatrenie obce č. 2

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 ostatných 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:
Príjmy bežného rozpočtu- úprava
Bežné
príjmy

Daňové príjmy
-

803

Daň zo stavieb FO
Nedoplatky na daniach z minulých rokov
Daň za psa
Poplatok za rozvoj
Poplatok za KO a DSO
Nedoplatky na poplatkoch z minulých rokov

Nedaňové príjmy
Príjmy za porušenie predpisov

150
- 2 982
35
2000
550
1050

1000

Granty a transfery
- Dotácie na voľby (prezidenta a do EP)
Spolu BP:

1127
2 930

Príjmy kapitálového rozpočtu -úprava
Kapitálové
príjmy
Spolu:

Dotácia na rekonštrukciu kultúrneho domu

-115 855
-115 855

Príjmy z finančných operácií -úprava
Príjmové
finančné
operácie
Spolu:

Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu do
rozpočtu obce

186

186

1

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
Oblasť 03

Oblasť 4

Všeobecné verejné služby
Mzdy a ostatné osobné vyrovnania (nová zamest.)
Poistné a príspevky do poisťovní
Odvody na odstupné
Cestovné
Poštovné
Interiérové vybavenie úradu
Výpočtová technika -tlačiareň
Kancelárske potreby- tonery, pásky, média
Úradná tabuľa obce, vlajky a pod.
Údržba budov, objektov a priestorov
Školenia, kurzy, semináre
Špeciálne služby-odchyt zvierat
Výkon zodpovednej osoby-GDPR
Stravovanie
Prídel do SF
Špeciálne služby- audit ÚZ
Poplatky bankám
Iné všeobecné služby-Spoločný stav. úrad
Platby súvisiace s úverom
Civilná obrana

5917
2000
1340
-1340
300
180
60
-178
50
45
550
400
130
100
650
100
40
100
1100
290

Bezpečnosť a poriadok
Všeobecný materiál
Všeobecné služby-ochrana budov s monitorovacím
systémom
Cestná doprava
Zimná údržba MK

1083
83
1000

Nakladanie s odpadmi
TKO nálepky na odpadové nádoby
Poplatky a odvody za uloženie odpadu
Bývanie a občianska vybavenosť
Údržba vybavenia detského ihriska(oprava plotu
a osadenie sieťky)
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Elektrická energia -Kolkáreň
Deň obce-kultúrne akcie
Deň detí, Mikulášska oslava a iné kult. a spoloč. akcie
Pamiatková starostlivosť-oprava kaplnky

1220
20
1200

100

Oblasť 05

Oblasť 06

Oblasť 08
08.2.0 -642 002

Oblasť 10

2

-1500
- 5430
-200
-630
-1000
-3600
190

Komunitný plán sociálnych služieb
Lekársky posudok
S p o l u BV:

100
90
1580

Výdavky kapitálového rozpočtu – úprava
Oblasť 03
Oblasť 08

Rekreácia, kultúra, náboženstvo
Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu

KV spolu

-115322
-115322

Rekapitulácia zmien rozpočtu obce Oľdza na rok 2019
Rozpočtovým opatrením č. 2 sa:
- rozpočet príjmov obce upraví na 179 458 eur, (v tom: BP/175 018 €, KP/0 €
a PFO/4 440 €)
- rozpočet výdavkov obce upraví na 176 570 eur, (v tom: BV/171 783 €, KV/4787 €
a VFO/0 €)
Hospodársky výsledok: 2 888 €
Vypracovala. Ing. Sibyla Szabóová
V Oľdzi dňa 12. novembra 2019
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