Rozpočtové opatrenie
č. 3/2018
V súlade s ustanovením § 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. vykonávam zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením Obce Markušovce na rok 2018

Bežné príjmy -

NAVÝŠENIE

312... Transfer pre školstvo - odchodné
+
2 134,00 €
Na základe žiadosti o odchodné pre pracovníčku ZŠ s MŠ nám MV SR zaslali finančné
prostriedky na náš účet dňa 31. 08. 2018.
312... Transfer pre školstvo - príspevok na učebnice
+
274,00 €
Dňa16. 07. 2018 nám bolo doručené Oznámenie o úprave finančných prostriedkov pre
ZŠ rok 2018.
312... MPSVaR finančný príspevok - humanitárna pomoc
+
200,00 €
Na základe žiadosti o podporu humanitárnej pomoci pre p. Elenu Mižigárovú
MPSVaR SR túto žiadosť odsúhlasilo a zaslalo finančné prostriedky na účet obce.
312... Matrika
+
436,25 €
Dňa 25. 07. 2018 nám MV SR zaslalo oznámenie o zvýšení limitu finančných
prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy.
312... Skladník CO
+
34,76 €
Na základe pokynov k refundácii: mzdy skladníka materiálu boli upravené.
312... Stavebný úrad + cestná doprava
+
781,00 €
Na základe oznámenia dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na
rok 2018, na úseku stavebného poriadku a na úseku dopravy
312... Životné prostredie
+
6,00 €
Dňa 29. 06. 2018 listom z MV SR, OÚ Košice – odbor starostlivosti o životné
prostredie nám bola oznámená výška dotácie.

Bežné príjmy - PONIŽENIE
312... Register adries
69,20 €
Výška prostriedkov sa upravuje na základe oznámenia o výške finančných
prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku registera adries.
312... Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva
46,02 €
Finančné prostriedky sa upravili na základe oznámenia o výške finančných prostriedkov.
312... Starostlivosť o vojnové hroby
3,43 €
Rozpočtované finančné prostriedky sa upravujú na základe oznámenia o poskytnutí
príspevku na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby.
312... Nákup kompostérov
80 157,96 €
Tieto finančné prostriedky sa presúvajú do kapitálového príjmu

Spolu

bežné príjmy

- 76 410,60 €

Bežné výdavky - NAVÝŠENIE
Rozpočtované položky sa upravujú na základe oznámení orgánov štátnej správy a to zvýšením
alebo znížením finančných prostriedkov. Ide najme o dotácie na prenesený výkon štátnej správy
a to: matrika, stavebný úrad, cestná doprava a životné prostredie.
0133 111 611
Matrika - mzdy
0133 111 620
Matrika - odvody
0443 111 632003 Poštovné (SÚ, ŽP + cestná doprva)

+
+
+

216,00 €
74,23 €
787,00 €

0111 111 637027 Skladník CO
+
34,76 €
Na tejto rozpočtovanej položke je potrebné dorozpočtovať finančné prostriedky, aby
bola v súlade s rozpočtom bežného príjmu.
1040 111 633006
MPSVaR finančný príspevok
+
200,00 €
Táto účelová dotácia bola použitá na zabezpečenie základných životných potrieb,
ošatenia a obuvi pre p. Elenu Mižigárovú, Markušovce.

Bežné výdavky - PONIŽENIE
0111 111 637027 Starostlivosť o vojnové hroby
3,43 €
Na tejto rozpočtovanej položke bolo pre rok 2018 rozpočtovaných viac finančných
prostriedkov, ktoré je potrebnej v porovnaní s oznámením ponížiť.
0133 111 632003 Poštovné (regob)
19,20 €
0510 111 633004 Nákup komposterov
80 157,00 €
Tieto finančné prostriedky sa presúvajú do kapitálových výdavkov.

Spolu

bežné výdavky

- 78 867,64 €

Kapitálové príjmy
322... Výstavba multifunkčného ihriska
+
40 000,00 €
Obec pre rok 2018 nemala rozpočtované finančné prostriedky formou dotácie. Je
potrebné tieto účelové finančné prostriedky rozpočtovať.
322... Výstavba KC
+
43 270,60 €
Nakoľko nám bol poskytnutý vyšší nenávratný finančný príspevok na výstavbu
komunitného centra, je potrebné túto účelovú dotáciu rozpočtovať.
322... Nákup kompostérov
+
80 157,96 €
Ide o presun finančných prostriedkov z bežných príjmov do kapitálových
príjmov
na základe Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo
Zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/152 – 8. Rozpočet projektu – strana 5/5.

Spolu

kapitálové príjmy

+ 163 428,56 €

Kapitálové výdaje
717001 Výstavba Komunitného centra Markušovce
+
43 270,60 €
Navýšenie týchto finančných prostriedkov nám zabezpečí úsporu vlastných finančných
zdrojov.

717001 Výstavba multifunkčného ihriska
+
40 000,00 €
Obec pre rok 2018 nemala rozpočtované finančné prostriedky v kapitálových
výdavkov. Je potrebné tieto účelové finančné prostriedky rozpočtovať.
713004 Nákup kompostérov
+
80 157,96 €
Ide o presun týchto finančných prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových
výdavkov.

Spolu

kapitálové výdaje

+ 163 428,56 €

V Markušovciach, dňa 27. 09. 2018

Marek
Virág
starosta obce
v.r.

Príloha č. 1: Rozpočet po rozpočtovom opatrení

