M e s t o

S e č o v c e

Bod č.6 : Rozpočtové opatrenie, zmena rozpočtu Mesta Sečovce v priebehu
rozpočtového roka 2018.
Predkladateľ: MVDr. Jozef Gamrát, primátor mesta
Spracovateľ: Ing. Iveta Vargová, Ing. Katarína Kováčová
Na zastupiteľstvo dňa: 15.8.2018
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
UZNESENIE
z V. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sečovciach
zo dňa 15.8.2018
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia §14 odst. 1 a ods.2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

schvaľuje :
1. Bežné výdavky /BV/ Mesta Sečovce :
41 0980 635006 Vzdelávanie inde neklasifikované Údržba budov, objektov alebo ich častí
(schválený rozpočet 6 552 €, upravený rozpočet 11 552 €) zvýšiť o 15 000 €
41 09111 637033 Predšk. výchova s bežnou starostlivosťou Zálohy na projekty Európskej únie
(schválený rozpočet 50 309 €) znížiť o 15 000 €
2. Rozpočet škôl a školských zariadení - Základnej umeleckej školy Sečovce
a) BP (Bežné príjmy) :223 312011 72 h od ostatných subjektov verejnej správy / ÚPSVaR/
sa zvyšujú o 7 057,32 €
BV: 0950 611 72 h tarifný plat sa zvyšuje o 5 229,60 €
0950 620 72 poistné sa zvyšuje o 1827,72 €
b) BV : 0950 611 41 tarifný plat sa znižuje o 7057,32 €
0950 612002 41 nadčasy sa zvyšujú o 2 057,32 €
0950 612 01 osobné príplatky sa zvyšujú o 5 000 €

Dôvodová správa:
Zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce schvaľuje orgán obce s výnimkou
účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu , z Európskej únie a iných
prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel , z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.
1. Z dôvodu prebiehajúcej opravy budovy detských jaslí, ktorá odhalila ďalšie skryté závady
(kúrenie, elektroinštalácia, podlahové krytiny) je potrebné navýšiť rozpočet na financovanie
ich odstránenia.

2. 1. Na základe žiadosti Základnej umeleckej školy Sečovce a po zmene úpravy na základe
prejednania a odporúčania finančnej komisie sa navrhujú upraviť mestskému zastupiteľstvu
finančné prostriedky v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu ZUŠ

