Ing. Juraj Tencer,

starosta obce Brehy
ŠR
Na vedomie

Rozpočtové opatrenie č. 39/2017

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na
základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z. n. p. v znení neskorších predpisov.
schvaľujem
rozpočtové opatrenie - Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

Z podpoložky rozpočtu:
Výdavky:
06.2.0
Rozvoj obcí
611000

EUR

111 Tarifný plat

-190,64

- 190,64

VÝDAVKY SPOLU

Na podpoložku rozpočtu:
Výdavky:
06.2.0
Rozvoj obcí
111 Osobný príplatok
612001
111 Poistenie do zdravotných poisťovní
623000
111 Na nemocenské poistenie
625001
111 Na starobné poistenie
625002

EUR
49,17
46,74
8,79
85,94

190,64

VÝDAVKY SPOLU

Zdôvodnenie:
Finančné prostriedky sú prostriedky zo štátneho rozpočtu presúvame ich z tarifných platov
z oddielu Rozvoj obcí na osobný príplatok a odvody zamestnancov na financovanie
stavebného úradu.
Vypracovala: Ing. Plešková
V Brehoch , dňa 19.12.2017
Ing, Juraj Tencer
starosta obce

Ing. Juraj Tencer,

starosta obce Brehy
ŠR
Na vedomie

Rozpočtové opatrenie č. 40/2017

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe
ods. 2 písmena b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n.
p. a na základe ods. 2 písmenom b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
schvaľujem
rozpočtové opatrenie - povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to:

Na podpoložku rozpočtu: Príjmy
312001
312011
312012

eur

111 Transfer zo ŠR okrem preneseného výkonu ŠS
11H Transfer od ostatných subjektov VS
111 Transfer zo ŠR
PRÍJMY SPOLU

286,99
84,00
1367,46
1 738,45

Na podpoložku rozpočtu: Výdavky:
01.1.0
610
620
630
04.5.1
610
620
630
05.1.0
630
05.6.0
610
620
06.2.0
620
630
10.7.0
630

111
111
111
111
111
111
11H
111
111
111
111

Všeobecné verejné služby
Platy
Poistné do poisťovní
Materiál a služby
Cestná doprava
Platy
Poistné do poisťovní
Materiál a služby
Nakladanie s odpadmi
Materiál a služby
Ochrana životného poistenia inde nešpecifik.
Platy
Poistné do poisťovní
Rozvoj obcí
Poistné do poisťovní
Materiál a služby

Soc, pomoc v hmotnej núdzi
111 Materiál a služby
VÝDAVKY SPOLU

Výdavky základnej školy:
Na prenesené kompetencie

eur
279,14
87,38
395,49
30,00
10,00
5,66
84,00
64,48
34,30
70,27
112,74
286,99

1 460,45

KZ 111 v sume 278,00 EUR

Zdôvodnenie:
Finančné prostriedky sú navýšením prostriedkov zo Štátneho rozpočtu na príjme a výdavkoch za
prenesený výkon štátu na činnosť: Register adries, Register obyvateľov, Ochranu životného prostredia,
Cestnú dopravu a Stavebný úrad. Z ÚPSVaR na stravu a školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi.
Z recyklačného fondu a na prenesené kompetencie na činnosť školy.

Vypracovala: Ing. Plešková
V Brehoch , dňa 20.11.2017

Ing, Juraj Tencer, starosta obce

Ing. Juraj Tencer,

starosta obce Brehy

Rozpočtové opatrenie č. 41/2017

Na vedomie

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na
základe ods. 2 písmena b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z. n. p. a na základe ods. 2 písmenom b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
schvaľujem
rozpočtové opatrenie - povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to:
Na podpoložku rozpočtu:
Príjmy
221004

eur

41 Ostatné poplatky

299,00

299,00

PRÍJMY SPOLU

Na podpoložku rozpočtu:
Výdavky:
01.1.2
Finančné a rozpočtové záležitosti
637012
642015

02.2.0
637027

eur

41 Poplatky a odvody
41 Na nemocenské dávky

250,00
23,00

Civilná ochrana
41 Odmeny zamest. mimo prac. Pomeru -dohoda

VÝDAVKY SPOLU

26,00

299,00

Zdôvodnenie:
Finančné prostriedky sú navýšením prostriedkov za administratívne poplatky.
Na strane výdavkov ide o navýšenie na bankové poplatky, pracovnú neschopnosť a na dohodu
za sklad civilnej ochrany.

Vypracovala: Ing. Plešková
V Brehoch , dňa 21.12.2017
Ing, Juraj Tencer
starosta obce

Ing. Juraj Tencer,

starosta obce Brehy

Rozpočtové opatrenie č. 42/2017

Na vedomie

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na
základe ods. 2 písmena b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z. n. p. a na základe ods. 2 písmenom b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
schvaľujem
rozpočtové opatrenie - povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to:
Na podpoložku rozpočtu:
Príjmy
222003

eur

41 Za porušenie predpisov

52,00

52,00

PRÍJMY SPOLU

Na podpoložku rozpočtu:
Výdavky:
08.3.0
Vysielacie a vydavateľské služby
637012

eur

41 Telekomunikačná technika

52,00

VÝDAVKY SPOLU

52,00

Zdôvodnenie:
Finančné prostriedky sú navýšením prostriedkov za porušenie stavebných predpisov občanov.
Na strane výdavkov ide o navýšenie na mikrofón k nahrávaniu oznamov do rozhlasu.
Vypracovala: Ing. Plešková
V Brehoch , dňa 26.12.2017
Ing, Juraj Tencer
starosta obce

Ing. Juraj Tencer,

starosta obce Brehy

Rozpočtové opatrenie č. 43/2017

Na vedomie

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na
základe ods. 2 písmena b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z. n. p. a na základe ods. 2 písmenom b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
schvaľujem
rozpočtové opatrenie - povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to:
Na podpoložku rozpočtu:
Príjmy
133012

eur

41 Daň za užívanie verejného priestranstva

300,00

300,00

PRÍJMY SPOLU

Na podpoložku rozpočtu:
Výdavky:
06.2.0
611000

01.7.0
653001

eur

Rozvoj obcí
41 Základný plat

130,00

Transakcie verejného dlhu
41 Manipulačné poplatky

170,00

VÝDAVKY SPOLU

300,00

Zdôvodnenie:
Finančné prostriedky sú navýšením prostriedkov na dani za užívanie verejného priestranstva.
Na strane výdavkov ide o navýšenie na mzdy na stavebný úrad a manipulačné poplatky, ktoré
vznikli pri získaní úveru z VÚB banky..
Vypracovala: Ing. Plešková
V Brehoch , dňa 29.12.2017
Ing, Juraj Tencer
starosta obce

