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NÁVRH UZNESENIA
zo 6. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného 13. novembra 2019

_______________________________________________________

Bod 4.5 programu: Správa o vykonaných zmenách rozpočtu – Účelové rozpočtové
opatrenie č. 13/2019
_______________________________________________________________________________

Uznesenie č. ........./2019
Obecné zastupiteľstvo obce Valaská

BERIE NA VEDOMIE
informáciu o účelovom Rozpočtovom opatrení č. 13/2019

V obci Valaská, dňa

.....................................
Mgr. Peter Jenča
Starosta obce Valaská

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
13. november 2019
___________________________________________________________________________

Starosta Obce VALASKÁ

Rozpočtové opatrenie č. 13/2019
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe
ods. 1 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

schvaľujem

rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to
zvýšenie príjmov:
312 transfer – KŠÚ BB – dotácia ZŠ J. Simana

+ 12 086 €

321 kapitálový transfer – MF SR – dom smútku

+ 12 500 €

v celkovej sume

+ 24 586 €

zvýšenie výdavkov:
program 8 Vzdelávanie

v celkovej sume

09121 Základná škola

+ 12 086 €

+ 12 086 €

Vo Valaskej dňa 30.09.2019

Mgr. Peter Jenča
starosta obce

Dôvodová správa


Obec Valaská prijala od Okresného úradu BB finančné prostriedky na nenormatívne
financovanie základných škôl v celkovej sume 12 086 €, v tejto sume úprava rozpočtu
v príjmovej časti zriaďovateľa, vo výdavkovej časti rozpočtovej organizácie s prenesenými
kompetenciami ZŠ J. Simana



Obci Valaská bola poskytnutá dotácia Ministerstvom financií SR v sume 12 500 €
na rekonštrukciu Domu smútku, úprava rozpočtu v len príjmovej časti, vo výdavkovej časti
bude úprava rozpočtu vykonaná pri skutočnej realizácii rekonštrukcie.

