Príloha č. 1
Starosta obce Zemianske Podhradie Miroslav Zámečník
Obecné zastupiteľstvo Obce Zemianske Podhradie , konané dňa 13. 08.2014.
Návrh na
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2.
V súlade s ustanovením §15 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
predkladám obecnému zastupiteľstvu
návrh na rozpočtové opatrenie č. 2/2014 a to:
o použití financií z rezervného fondu na
výstavbu hasičského domu na hasičskom ihrisku, splácanie vodovodu I. a II. etapy
Zabudišová obci Bošáca na základe zmluvy o spoločnom využití stavby vodovodu medzi
obcami Bošáca a Zemianske Podhradie uzatvorenej dňa 11.8.2009, vypracovanie
prevádzkového poriadku (vodovod) a zakúpenie traktorovej kosačky a to:
Zvýšenie príjmov finančných operácií
na položke rozpočtu 454001 KZ 46

Čerpanie rezervného fondu
vo výške
€

23 988,64

Zvýšenie kapitálových výdavkov
Funkčná klasifikácia : 03.2.0
Ekonomická klasifikácia: 717001

Ochrana pred požiarmi
KZ 46 – Výstavba hasičského domu
vo výške
19 000,00 €

Funkčná klasifikácia : 06.3.0
Ekonomická klasifikácia: 717001

Zásobovanie vodou
KZ 46 – Vodovod I. a II. etapa Zabudišová
vo výške
1 500,00 €

Ekonomická klasifikácia: 717001

KZ 46 – prevádzkový poriadok
vo výške

Funkčná klasifikácia : 01.1.1.6
Ekonomická klasifikácia: 713004

Spolu čerpanie rezervného fondu vo výške

Obec
KZ 46 – Nákup traktorovej kosačky
vo výške

961,85 €

2 526,79 €
23 988,64 €

Návrh predkladá:

Miroslav Zámečník – starosta obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Zemianske Podhradie schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2014.
V Zemianskom Podhradí, dňa 13. 08. 2014

Starosta Obce Zemianske Podhradie Miroslav Zámečník

V súlade s § 15 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2
o použití financií z rezervného fondu na
výstavbu hasičského domu na hasičskom ihrisku, splácanie vodovodu I. a II. etapy
Zabudišová obci Bošáca na základe zmluvy o spoločnom využití stavby vodovodu medzi
obcami Bošáca a Zemianske Podhradie uzatvorenej dňa 11.8.2009, vypracovanie
prevádzkového poriadku (vodovod) a zakúpenie traktorovej kosačky a to:
Zvýšenie príjmov finančných operácií
na položke rozpočtu 454001 KZ 46

- Čerpanie rezervného fondu
vo výške

23 988,64 €

Zvýšenie kapitálových výdavkov
Funkčná klasifikácia : 03.2.0
Ekonomická klasifikácia: 717001

Ochrana pred požiarmi
KZ 46 – Výstavba hasičského domu
vo výške
19 000,00 €

Funkčná klasifikácia : 06.3.0
Ekonomická klasifikácia: 717001

Zásobovanie vodou
KZ 46 – Vodovod I. a II. etapa Zabudišová
vo výške
1500,00 €

Ekonomická klasifikácia: 717001

KZ 46 – prevádzkový poriadok
vo výške

Funkčná klasifikácia : 01.1.1.6
Ekonomická klasifikácia: 713004

Spolu čerpanie rezervného fondu vo výške

Obec
KZ 46 – Nákup traktorovej kosačky
vo výške

961,85 €

2 526,79 €
23 988,64 €

Miroslav Zámečník

starosta obce
V Zemianskom Podhradí, dňa 13. 08. 2014
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 33 /2014 zo dňa 13. 8. 2014
Schvaľuje
2. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2
V súlade s ustanovením §15 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Použitie financií z rezervného fondu
na výstavbu hasičského domu na hasičskom ihrisku, splácanie vodovodu I. a II. etapy
Zabudišová obci Bošáca na základe zmluvy o spoločnom využití stavby vodovodu medzi
obcami Bošáca a Zemianske Podhradie uzatvorenej dňa 11.8.2009, vypracovanie
prevádzkového poriadku (vodovod) a zakúpenie traktorovej kosačky v celkovej sume
23 988,64 €.

Rozpočet na
rok 2014
v€
182 146,00

1. zmena
rozpočtu
na rok 2014
v€
182 377,00

Návrh na
2. zmenu
rozpočtu na
rok 2014 v €
182 377,00

2. zmena
rozpočtu na
rok 2014
v€
182 377,00

Kapitálové príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

Finančné operácie príjmové

0,00

780,95

23 988,64

24 769,59

182 146,00

183 157,95

206 365,64

207 146,59

Rozpočet na
rok 2014
v€
182 146,00

1. zmena
rozpočtu
na rok 2014
v€
182 377,00

Návrh na
2. zmenu
rozpočtu na
rok 2014 v €
182 377,00

2. zmena
rozpočtu na
rok 2014
v€
182 377,00

Kapitálové výdavky

0,00

780,95

23 988,64

24 769,59

Finančné operácie výdavkové

0,00

0

0

0

182 146,00

183 157,95

206 365,64

207 146,59

Bežné príjmy

Príjmy spolu

Bežné výdavky

Výdavky spolu

