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. Litvák Jozef, CSc., Ing. Iveta Vargová, Ing. Katarína Kováčová
Na zastupiteľstvo dňa: 23.3.2018

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sečovciach
zo dňa 23.3.2018

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. Na základe oznámenia OU odbor školstva č. OU –KE-OS2-2018/010328-019 sa navyšujú
nenormatívne finančné prostriedky účelovo určené na lyžiarsky výcvik vo výške 6 600 €
a školu v prírode o 18 000 €
Bežné príjmy /BP/ Mesta Sečovce :
111 312 012 01 zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zvyšujú
o 24 600 €
Bežné výdavky škôl :
a) ZŠ Komenského , Sečovce sa zvyšujú o 10 200 / škola v prírode / €:
09121 111 634 004 prepravné 1 500 €
09121 111 637 007 cestovné náhrady 8 700 €

b) ZŠ Obchodná, Sečovce sa zvyšujú o 14 400 €
09211 111 637 007 cestovné náhrady /lyžiarsky výcvik/ o 6600 €
09121 111 637 007 cestovné náhrady /škola v prírode/ 7 800 €
2. Bežné výdavky Mesta Sečovce / originálne kompetencie/ na základe žiadosti CVČ
Sečovce :
a)Bežné výdavky Mesta Sečovce: 09602 642 005 Vedľajšie služby poskytované v rámci
primárneho vzdelávania Súkromným školám CŠPP sa znižujú o 1 000 €
b) Bežné výdavky škôl CVČ Sečovce
0950 637004 Všeobecné služby sa zvyšujú o 1000 €
3.Na základe žiadosti Spojená MŠ Jarná na riešenie havarijnej situácie
a) Finančné príjmy /BP/ Mesta Sečovce :
46 454001 Z rezervného fondu sa zvyšujú o 5000, € , schválený rozpočet: 512 935 €
b) Bežné výdavky Spojená MŠ Jarná:
46 09111 635006 Opravy a údržba budov sa zvyšujú o 5000,- €
4 .Po otvorení predložených ponúk k verejnému obstarávaniu „Energetika – Obvodný
úrad“(56000,€)
Bežné výdavky:
41 0660 635006 Býv. a obči. vybavenosť inde nekl. Údržba budov, objektov alebo ich častí sa
navyšujú o 30 000 €, Schv. rozpočet : 85000 €
41 0950 637005 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne Špeciálne služby sa znižujú o 20 000 €,
Schv. rozpočet 53 600 €
46 0660 635006 Býv. a obči. vybavenosť inde nekl. Údržba budov, objektov alebo ich častí sa
navyšujú o 26 000 €, Schv. rozpočet : 0 €
Finančné príjmy :
46 454002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku sa navyšujú o
26000 €, Schv. rozpočet : 0 €
Kapitálové výdavky:
41 0111 713004 01 VaZO Nákup Výpočtovej techniky Aparát sa znižuje o 10 000 €.
Schv.rozp.:10 000 €
5.Po otvorení predložených ponúk k verejnému obstarávaniu „Terénne úpravy – areál
bývalého kúpaliska“ (21200,- €)
Bežné výdavky:

0810 635006 Rekreačné a športové služby Údržba budov, objektov alebo ich častí sa navyšujú
o 21200 €, Schv. rozpočet : 0 €.
0810 642002 Rekreač. a šport. služby - Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne
prospešné služby sa znižujú o 10 000 €, Schv. rozpočet: 60 000 €
Kapitálové výdavky:
0412 713004 Všeobecná pracovná oblasť Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a
náradia sa znižujú o 11200 €, Schv. rozpočet: 15 000 €

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.
Ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na
odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo majetku vyššieho územného celku, alebo
na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou,
ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže obec na základe
rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu.
Po verejnom obstarávaní sa vyčleňujú prostriedky v rozpočte na akcie Energetika –
Obvodný úrad 56 000 € a Terénne úpravy – areál bývalého kúpaliska 21 200 €.

