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Rozpočtové opatrenie č.8/2015

Rozpočet Obce Brehov na rok 2015- zmena rozpočtu
rozpočtovým opatrením č.8/2015 zo dňa 16.11.2015

Obecné zastupiteľstvo v Brehove schválilo dňa 15.12.2014 uznesením 07/2014 rozpočet na
rok 2015 ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej časti 153 465,00 € a vo výdavkovej
časti vo výške 153 465,00 €.
Rozpočtovým opatrením č.8/2015
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe § 14 ods. 2 písmena a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.





A - presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.
B - povolené prekročenie a viazanie príjmov
C - povolené prekročenie a viazanie výdavkov
D – povolené prekročenie a viazanie finančných operácií

sa

Príjmová – časť B:
 + 1 539,37 € - zvýšenie výnosu dane v položkách EK 111 003
Výdavky - časť C:
 + 1 539,37 € - zvýšenie bežných výdavkov ,, 5% spoluúčasť nákladov na sanáciu
odpadu ,, v položkách EK 637 004
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Rozpočtové opatrenie č.8/2015

SUMARIZÁCIA

Schválený
rozpočet na rok
2015

Rozpočet po
7.zmene

RO č.8/2015

Rozpočet po
8.zmene

1.Bežný rozpočet
Príjem:
Výdavok:
Rozdiel:

153 465,00
153 465,00
0,00

183 257,80
182 007,80
+1 250,00

1539,37
1539,37

184 797,17
183 547,17
+1 250,00

2.Kapitálový rozpočet
Príjem:
Výdavok:
Rozdiel:

5 000,00
8 881,65
-3 881,65

5 000,00
8 881,65
-3 881,65

+2 631,65

+2 631,65

+ 2 631,65

+ 2 631,65

190 889,45
190 889,45
0,00

192 428,82
192 428,82
0,00

3. Finančné operácie
Príjem:
Výdavok:
Rozdiel:
CELKOM
Príjem:
Výdavok:
Rozdiel:

153 465,00
153 465,00
0,00

0,00

Dôvodová správa :
Toto rozpočtové opatrenie sa týka zabezpečenia 5% spoluúčasti- poskytnutie dotácie
z Enviromentálneho fondu na projekt- ,,Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom
v katastri Obce Brehov “ . Nakoľko sme v rozpočte s týmto projektom, resp. touto
spoluúčasťou nepočítali, je potrebné nájsť voľné finančné prostriedky. Tento sme našli na
položke výnos dane územnej samospráve, keď rozpočtová čiastka podĺa prognózy by mala
byť vyššia.

spracovala : Ing. Zuzana Lukáčová
V Brehove 11.11.2015

Ján Balog
starosta obce
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