Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 3/2018
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe § 14 ods. 2 písmena a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a v zmysle Zásad
rozpočtového hospodárenia mesta Tornaľa článok 21 bod 13 písm. a).
schvaľujem
rozpočtové opatrenie, a to :
- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a výdavky:
Výdavky programového rozpočtu ( v EUR)
Druh výdavku
Program 13: Bývanie
Podprogram 13.1.: Bytové a nebytové priestory
v obytných domoch
Prvok 13.1.1: Prevádzkové náklady
FK: 06.6.0. – Bývanie a obč. vybavenosť i. neklasifik.
EK: 630 – Tovary a služby, KZ: 41
Program 8: Pozemné komunikácie
Podprogram 8.3: Rozvoj cestnej dopravy
Prvok 8.3.1: Rekonštr. hl. námestia -PD + spoluúčasť
FK: 04.5.1. – Cestná doprava
EK: 710 – Obstarávanie kapitálových aktív, KZ:41
Program 4: Služby občanom
Podprogram 4.8: Rozvoj služieb občanom
Prvok 4.8.2: Výstavba miesta poslednej rozlúčky
v m.č. Behynce – II. etapa
FK: 06.2.0. – Rozvoj obcí
EK: 710 – Obstarávanie kapitálových aktív,KZ:41,46

Rozpočet

Zmena

Rozpočet
po zmene

69 500

- 3 500

66 000

16 000

- 2 000

14 000

69 600

+ 5 500

75 100

Komentár k zmene rozpočtu:
Dôvodom vykonania rozpočtového opatrenia je financovanie prác na viac, vzniknutých pri výstavbe
miesta poslednej rozlúčky v m.č. Behynce – II. etapa na základe požiadavky Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva na rozšírenie hygienických miestností a vytvorenie miestnosti pre chladiaci
box, a to presunom finančných prostriedkov určených na prevádzkové náklady z programu Bývanie
(konkrétne z položky 635 – Rutinná a štandardná údržba) resp. z podprogramu Rekonštrukcie
hlavného námestia (konkrétne z položky 716 – Prípravná a projektová dokumentácia) na základe ich
očakávanej výšky plnenia k 31.12.2018 bez zmeny celkových výdavkov rozpočtu.

V Tornali, 23.11.2018

Mgr. Anna Szögedi
primátor mesta Tornaľa

