Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 10/2014
V súlade s § 14 ods. 1 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 (VZN č. 1/2012) článok 7
nariaďujem
vykonať rozpočtové opatrenie na základe oznámení Okresného úradu Banská Bystrica –
odbor školstva, a Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania Bratislava a to :
-

zapracovanie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu
na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva do rozpočtu mesta:

Bežné príjmy rozpočtu ( v EUR)
EK - Druh príjmu

Rozpočet

Zmena

Rozpočet
po zmene

2 231 785

+ 15 035

2 246 820

Rozpočet

Zmena

Rozpočet
po zmene

1 989 902

+ 6 000

1 995 902

389 871

+ 9 035

398 906

300 – GRANTY A TRANSFERY
312012 - Decentralizačná dotácia na školstvo

Bežné výdavky programového rozpočtu ( v EUR)
Druh výdavku
Program 9: Vzdelávanie
Podprogram 2: Prenesené kompetencie
Položka : Normatívne finančné prostriedky
FK: 09.1.2.1
EK: 600, KZ:111
Podprogram 2: Prenesené kompetencie
Položka : Štátne dotácie
FK: 09.1.2.1
EK: 600, KZ:111

Komentár k zmene rozpočtu:
Dôvodom vykonania rozpočtového opatrenia je zapracovanie účelovo určených
prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva
poskytnutých mestu, resp. ZŠ PJŠ v priebehu mesiaca december 2014 v celkovej výške
15.035 € po zaokrúhlení. Z toho 6.000 € bol určených v rámci normatívnych finančných
prostriedkov na prevádzkové náklady, a ďalších 9.035 € ako účelové dotácie (2.009,- € na
odchodné, 950,61 € na projekt merania vzdelávania a 6.075,- € na opravu balkónov).

Uvedeným rozpočtovým opatrením sa zvýšia bežné príjmy ako aj bežné výdavky
o rovnakú sumu 15.035 €, pričom rozpočtovaný schodok rozpočtu sa nemení, ostáva na
úrovni – 66.864 € .

V Tornali, 19.12.2014

Mgr. Anna Szögedi
primátor mesta

