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                                     Rozpočtové opatrenie číslo 

                                   

                                                      10/2017 

        V súlade s ods. 2 písmena 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 

                                             Berie na vedomie  

Rozpočtové opatrenie –presun rozpočtových prostriedkov. 

Výdavky: 

 

 

V podprograme 1.4.1. Hlavný kontrolór  

z položky  612 000 odmeny                                           -71,00€ 

 

do podprogramu 1.1.1. Výkon funkcie starostu  

na položku  621 000 poistné do VšZP                           +12,00€ 

na položku  625 001 nemocenské poistenie                  +  2,00€ 

na položku  625 002 starobné poistenie                        + 17,00€ 

na položku  625 007 poistenie do RF                            +   6,00€ 

na položku  631 001 cestovné náhrady                         +  29,00€ 

na položku  633 016 reprezentačné                               +   5,00€ 

 

V podprograme 2.1.1. Činnosť volených orgánov  

z položky  625 002 starobné poistné                            - 33,00€ 

 

na položku  633 016 reprezentačné poslanci               + 33,00€ 

 

V podprograme 2.1.1. Činnosť volených orgánov  

z položky  637 026 odmeny poslanci a komisie         - 212,00€ 

 

do podprogramu 2.3.1. Zamestnanci Obecného úradu  

z položky  625 002 starobné poistenie                         - 53,00€ 

z položky  631 001 cestovné náhrady zamestnanci     - 97,00€ 

z položky  637 001 školenie, kurzy, semináre             - 24,00€ 

z položky  637 014 stravovanie                                   - 60,00€ 

z položky  637 016 prídel so SF                                  - 81,00€ 

z položky  637 027 odmeny na dohody                       - 57,00€ 

 

na položku  611 000 mzdy                                          +165,00€ 

na položku  614 000 odmeny                                      +150,00€ 

na položku  621 000 poistné do VšZP                           +33,00€ 

na položku  625 001 nemocenské poistenie                  +  5,00€ 

na položku  625 003 úrazové poistenie                         +  3,00€ 

na položku  625 004 invalidné poistenie                       +10,00€ 
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na položku  625 005 PvN                                              +  3,00€ 

na položku  625 007 poistenie do RF                            + 15,00€ 

na položku  637 004 ekonomické služby                      +200,00€ 

 

V podprograme 2.3.2. Nákup materiálu a služieb OcÚ 

z položky  632 004 internet                                         -104,00€ 

z položky  637 004 všeobecné služby                         -137,00€ 

z položky  637 012 kolkové známky                          - 123,00€ 

 

na položku  637 005 špeciálne služby                        +364,00€ 

 

V podprograme 2.3.3.Prevádzka budovy Obecného úradu 

z položky  632 001 energia OcÚ                                - 317,00€ 

z položky  635 001 údržba interiérového vybavenia  -500,00€ 

 

na položku  635 001 údržba prevádzkových strojov   + 15,00€ 

 

na položku  637 027 odmena upratovačka                 +802,00€ 

 

V podprograme 2.3.3.Prevádzka budovy Obecného úradu 

z položky  632 002 vodné                                          - 144,00€ 

 

V podprograme 2.4..Správa finančných prostriedkov a finančné služby 

z položky  637 015  poistné                                       - 379,00€ 

z položky  651 002  verejný dlh- úroky                     -   56,00€ 

 

do podprogramu 2.3.2. Nákup materiálu a služieb OcÚ 

na položku  637 005 špeciálne služby                        +579,00€ 

 

 

 

 

 

 
                                                                                               Ladislav Guoth 

   starosta 

 

 

 

 

Vo Vlachoch, dňa 19.12.2017 


