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

Návrh na zmenu rozpočtu: Rozpočtové opatrenie č. 10/2015 - 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 v programe školstvo na základe oznámenia o
zmene rozpočtu normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov z OÚ Prešov - odbor školstva.
Kód programu,
podprogramu, prvku

Názov položky
OÚ-škol. - prenesené kompetencie
Zdôvodnenie:
OÚ-škol. - dopravné žiakov
Zdôvodnenie:
OÚ-škol. - vzdelávacie poukazy
Zdôvodnenie:
OÚ-škol. - MŠ-prípravka detí
Zdôvodnenie:
OÚ-škol. - Sociálne znevýhodnené prostredie
Zdôvodnenie:

Kód Ekonomická Funkčná
zdroja klasifikácia klasifikácia

Schválený

111
312001
1 700 267.00
Navýšenie na prenesené komp. - normatív
Navýšenie kryté príjmov z ŠR
111
312001
4 298.00
Zníženie na dopravné žiakov
Zníženie kryté príjmom zo ŠR
111
312001
39 995.00
Zníženie na vzdelávacie poukazy
Zníženie kryté príjmov zo ŠR
111
312001
10 742.00
Zniženie na deti v prípravke MŠ
Zníženie kryté príjmom zo ŠR
111
312001
105 576.00
Zníženie na deti zo sociálne znevýhodného prostr.
Zníženie kryté príjmom zo ŠR

Upravený
pred zmenou

Zvýšenie

Zníženie

Upravený
po zmene

1 958 015.00

34 335.00

0.00

1 992 350.00

4 298.00

0.00

1 117.00

3 181.00

40 950.00

0.00

96.00

40 854.00

10 742.00

0.00

109.00

10 633.00

109 180.00

0.00

1 236.00

107 944.00

Úprava rozpočtových položiek spolu

+

34 335.00

-

2 558.00

Dôvodová správa k zmenám v rozpočte:
Navrhované zmeny príjmovej časti rozpočtu sú v programe školstvo na základe oznámenia o zmene rozpočtu normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov
a to: výchova a vzdelávanie, mimoriadne odmeny, kreditové príplatky, dopravné žiakov, vzdelávacie poukazy, výchova a vzdelávanie detí v MŠ a výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

V Jarovniciach dňa 9.12.2015
Florián Giňa
starosta obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Jarovniciach - berie na vedomie - navrhovanú zmenu dňa: 16.12.2015 uznesením č.124/2015
Rozpočtové opatrenie č.10/2015

