OBEC Lednické Rovne, Námestie slobody 32
Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 2/2022
V súlade s ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a v súlade s uznesením
obecného zastupiteľstva OZ č.17/2012 – D/6, zo dňa 28.11.2012 (zásad o hospodárení
s finančnými prostriedkami obce Lednické Rovne),
vykonávam zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky, v súlade s § 14 ods. 2 písm. a),
-

presun z kapitálového rozpočtu do bežného rozpočtu –

z Kapitálových výdavkov schváleného rozpočtu

 Program 9 : Rekonštrukcia, modernizácia a ostatné akcie investičného
charakteru
Podprogram 9.1: Realizácia akcií investičného charakteru


- podtrieda funkčnej klasifikácie kapitálového
rozpočtová položka 717001, kód

rozpočtu 06.6.0,

zdroja 41,43,51 – Bývanie a občianska

vybavenosť- Akcie investičného charakteru spolu, dľa rozhodnutia OZ financované rozpočtu obce:
Investičné akcie: /Parkovacie plochy v obci, Pasportizácia miest. komunikácii,
Rekonštrukcia Kul. domov Medné, HH, Hasič. zbrojnica HH, cintoríny,
Rekonštr. Domu služieb a vytvor. obchod. priestorov, rekonštr. priestorov býval.
pekárne LR-denný stacionár, Ul. Cintorínska, Rekonštr. cintorína LR,
Oddychová zóna HH pri kaplnke, Cyklotrasa, Zateplenie budovy OcÚ-strecha,
Chodník HH, nákup komunálneho vozidla z prostriedkov envir.fondu/
v čiastke = mínus

7 746,00 EUR,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Úbytok spolu : mínus 7 746,00 EUR,

do Bežných výdavkov schváleného rozpočtu
 Program 8: Vzdelávanie
Podprogram 8.1: Materská škola s právnou subjektivitou
 - podtrieda funkčnej klasifikácie bežného rozpočtu 09.1.1, rozpočtová
položka 611,621, kód zdroja 41 – MŠ, ŠJ-originálne kompetencie.-bežné
výdavky financ. z rozpočtu obce - z podiel. daní obce-navýšenie rozpočtu pre
MŠ- vyplatenie odmien v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa-Dodatku
č.1,

v čiastke = plus

7 746,00 EUR,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Prírastok spolu : plus 7 746,00 EUR,
Presunom rozpočtovaných prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
rozpočtu.

Mgr. Marian Horečný, starosta obce
V Lednických Rovniach, dňa 06.06.2022

