Starosta obce Jarovnice
predkladá Obecnému zastupiteľstvu v Jarovniciach na prerokovanie a schválenie

Návrh na zmenu rozpočtu: Rozpočtové opatrenie č. 7/2015 - príjmová časť
V súlade s § 11 od. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ods. 2 písmena b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samospráv v znení
neskorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie - úpravu rozpočtu príjmovej časti na úseku školstva na základe upravené ho
rozpočtu z Okresného úradu Prešov - odbor školstva a záznamu z overovania výdavkov vynaložených na záchranné práce pri povodniach.
Kód programu,
podprogramu, prvku

Názov položky
OÚ-škol. - prenesené kompetencie
Zdôvodnenie:
OÚ-škol.-prenesené komp- ZŠ 192, kabinety
Zdôvodnenie:
OÚ-odb.školstva - Odchodné
Zdôvodnenie:
Povodňové škody - ŠR
Zdôvodnenie:

Kód Ekonomická Funkčná
zdroja klasifikácia klasifikácia

111
312001
Zníženie - dotácia na škol. - prenesené kompe
Zníženie na základe úpr. rozpočtu OÚ Prešov
111
322001
Zvýšenie - dotácia na škol.- prenesené komp.
Zvýšenie na základe úpr. rozpočtu OÚ Prešov
111
312001
Zvýšenie - dotácia na škol. - prenesené komp.
Zvýšenie na základe úpr. rozpočtu OÚ Prešov
111
312001
Zvýšenie - uznanie výdavkov pri povodniach
Zvýšenie kryté dotáciou zo ŠR

Schválený

Upravený
pred zmenou

Zvýšenie

Zníženie

Upravený
po zmene

1 700 267.00

1 969 915.00

0.00

11 900.00

1 958 015.00

0.00

0.00

11 900.00

0.00

11 900.00

0.00

0.00

2 298.00

0.00

2 298.00

0.00

0.00

5 416.56

0.00

5 416.56

Úprava rozpočtových položiek spolu

+

19 614.56

-

11 900.00

Dôvodová správa k zmenám v rozpočte:
Navrhované zmeny príjmovej časti rozpočtu sú na úseku školstva na základe upraveného rozpočtu z Okresného úradu Prešov - odbor školstva a to: navýšenie príspevku
kapitálové výdavky pre ZŠ Jarovnice 192, na rekonštrukciu podkrovných priestorov a skladové priestory v novovybudovanej modulovej škole, navýšenie na odchodné ZŠ
a MŠ a poníženie dotácie z prenesených kompencií.

V Jarovniciach dňa 4.8.2015
Florián Giňa
starosta obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Jarovniciach - schvaľuje - navrhovanú zmenu dňa: 31.8.2015 uznesením č.87/2015
Rozpočtové opatrenie č.7/2015

