Rozpočtové opatrenie obce č. 2

Úprava rozpočtu Obce Oľdza na rok 2020
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 2020 rozpočtovým opatrením. Zmeny
v navrhovanom rozpočte obce Oľdza sa týkajú úpravy bežného rozpočtu.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Oľdzi
podľa § 14 ods. 2 písm. b) schvaľuje prekročenie a viazanie príjmov rozpočtu obce na rok
2020 nasledovne:
Príjmy bežného rozpočtu- úprava
Bežné
príjmy

Daňové príjmy
- Výnos dane z príjmov FO
- Daň zo stavieb FO
- Poplatok za KO a DSO
- Poplatok za rozvoj
Nedaňové príjmy
- Príjmy za prenájom budov, priestorov
a objektov
- Správne poplatky
- Poplatky za hlásenie v MR a kopírovanie
- Príjmy z odvodu vyplývajúc. zo zúčtovania
finančných vzťahov
- Granty a transfery

Spolu BP:

4478
-6247
150
2000
8575
900
-100
1200
-50
-150

5378

Príjmy kapitálového rozpočtu -úprava
Kapitálové
príjmy
Spolu:

Príjmy z finančných operácií -úprava
Príjmové
finančné
operácie
Spolu:
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Obecné zastupiteľstvo v Oľdzi
podľa § 14 ods. 2 písm. c) schvaľuje prekročenie a viazanie výdavkov rozpočtu obce na rok
2020 nasledovne:
Výdavky bežného rozpočtu -úprava
Oblasť 01

Oblasť 2

Oblasť 03

Oblasť 4
Oblasť 05

Oblasť 06

Oblasť 08

Všeobecné verejné služby
Mzdy, platy a ostat. osobné vyrovnania
Odmeny zamestnancom
Poistné a príspevky do poisťovní
Zemný plyn
Poštovné
Telekomunikačné služby
Interiérové vybavenie úradu
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia
Úradná tabuľa, vlajky a pod.
Rozšírenie IS o modul na účtov. majetku obce
Reprezentačné výdavky
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení
Údržba kúrenia a elektrického vedenia v budove OcÚ
Špeciálne služby-zmena územného rozhodnutia
Poplatky za ochranu autor. práv
Poistné za majetok obce
Poplatky bankám
Stavebný úrad -poštovné
Stavebný úrad -všeobecný materiál
Sčítanie obyvateľov, bytov a domov
Civilná obrana
Všeobecný materiál -COVID -19
Bezpečnosť a poriadok
Všeobecný materiál
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia
Pracovné odevy, obuv, ochranné pomôcky
Servis a údržba hasiacich zariadení
Cestná doprava
Zimná údržba MK
Ochrana životného prostredia
Nakladanie s odpadmi
Drvenie konárov
Ochrana prírody a krajiny
Palivo a mazivo do prevádzkových strojov
Služby-kosenie a záhradnícke práce
Bývanie a občianska vybavenosť
Údržba vybavenia detského ihriska(oprava plotu
a osadenie sieťky)
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia

2
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345
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300
300
550
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650

-3700
2300

Deň obce-kultúrne akcie

-6000

Oblasť 10
S p o l u BV:

5736
Výdavky kapitálového rozpočtu – úprava

Oblasť 03
Oblasť 08
KV spolu

0

Rekapitulácia zmien rozpočtu obce Oľdza na rok 2020
Rozpočtovým opatrením č. 2 sa:
- rozpočet príjmov obce upraví na 482 854 eur, (v tom: BP/216 827 €, KP/113 100 €
a PFO/152 927 €)
- rozpočet výdavkov obce upraví na 482 669 eur, (v tom: BV/222 994 €, KV/155 832 €
a VFO/103 843 €)
Hospodársky výsledok: 185 €
Vypracovala. Ing. Sibyla Szabóová
V Oľdzi dňa 26. novembra 2020
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