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                                    Rozpočtové opatrenie číslo 

                                                       4/2016 

        V súlade s ods. 2 písmena b) a § 14 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

obecné zastupiteľstvo 

                                               schvaľuje  

Rozpočtové opatrenie - Povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené prekročenie 

a viazanie výdavkov. 

 

 

Presun prostriedkov: 

1, 

Z program 1.5.1 Strategické plánovanie a projekty  

z položky 717002 revitalizácia okolia KD Vlachy          - 1 200,00€  

z položky 717002 rekonštrukcia cintorín                         -    400,00€ 

 

na položku 717002 preložka MR Vlachy                        +    100,00€ 

Do  programu 1.5.2. Územné plánovanie   

na položku 716000 zateplenie budovy MŠ                      +1 500,00€  

 

2, 

Z program 2.1.1. Činnosť volených orgánov   

z položky 637026 odmeny poslanci a komisie                 - 1 032,00€  

 

Do programu 1.6.Členstvo v organizáciách a združeniach  

na položku 642006 BT Stredný Liptov                             +1 032,00€  

 

3, 

Z program 4.3. Verejné osvetlenie  

z položky 632001 energia VO Vlachy                             -   500,00€  

 

Do programu 3.3. Správa a údržba cintorínov 

na položku 633006 všeobecný materiál -cintorín             + 100,00€  

na položku 635004 údržba cintorínov                              + 400,00€  

 

4, 

Z program 5.1.1. Vývoz komunálneho odpadu  

z položky 634004 prepravné TKO –Ľupčianka                  - 600,00€  

 

Do programu 5.3.1.Vývoz odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch 

na položku 634004 prepravné TKO OZO VKK                + 200,00€  

na položku 637004 uloženie TKO VKK                           + 400,00€  
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5, 

Z program 7.1.1. Materská škola  

z položky 635006 údržba MŠ                                          -900,00€  

 

Do programu 8.1.1.športoviská a športové zariadenia v obci  

na položku 635006  údržba ihrísk a budovy štadióna TJ + 900,00€  

 

6, 

Z program 2.3.1. Zamestnanci obecného úradu  

z  položky 631001 cestovné náhrady                               -100,00€  

z  položky 637001 školenia, kurzy,semináre                   -100,00€ 

 

Z program 2.3.3. Prevádzka budovy Obecného úradu  

z  položky 635001 údržba interiérového vybavenia         -200,00€  

z  položky 635004 údržba budov, priestorov a objektov -500,00€  

  

Do programu 3.2.1.Verejná zeleň  

na položku 635006  údržba verejného priestranstva      + 714,00€  

na položku 637027  odmeny pracovníkov VP               + 186,00€  

 

 

                                                                                    

 

 

 

       

 
                                                                                               Ladislav Guoth 

     starosta 

 

 

 

 

Vo Vlachoch, dňa 21.09.2016 
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