
Príloha č. 1 k Zmena rozpočtu 2016 rozpočtovým opatrením č. 4 

 

 V Spišských Vlachoch 2016 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch Číslo: 

 Bod programu: 

 

 

 

 

 

M a t e r i á l 
 

 

 

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

 

 

Vec:  Zmena rozpočtu na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 4 

 

Dôvod predloženia: Materiál obsahuje: 

 

 

 

Bližšie špecifikované 

v Dôvodovej správe 

  

 II.  Návrh uznesenia   

III. Prílohy materiálu 

Príloha č. 1  

Príloha č. 2  

Príloha č. 3 

 

 

 

 

 

Spracoval:  

 

Ing. Michal Dzurila 

 

   

   

Zodpovedá:    Ľubomír Fifik  

   

   

Predkladá:    Ľubomír Fifik  

   

 



 

 

Príloha č. 2 k zmene rozpočtu mesta Spišské Vlachy na rok 2016 

 

 

I. 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

 

Predmetom predkladaného návrhu je zmena rozpočtu mesta Spišské Vlachy na rok 2016 

  

 

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu: 

 

V súčasnosti mesto Spišské Vlachy má prijatý rozpočet na rok 2016. 

  

B) Zdôvodnenie novej úpravy: 

 

Doterajší vývoj v meste prináša nové podmienky, príležitosti a potreby. Na tieto 

skutočnosti musí reagovať i prehodnotenie a rozplánovanie financií v oblastiach, 

ktorých sa to týka. Práve tieto potreby zachytáva a rieši zmena rozpočtu.  

 

C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta: 

 

Rozpočet sa touto zmenou zníži o 7 621,- €.  

 

D) Dopad na personálne náklady: 

 

žiadne 

 

E) Potreba úpravy predpisovej základne: 

 

nie 

 

F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta: 

 

nie 

 

G) Variantné riešenia: (potrebné uviesť výhody a nevýhody jednotlivých variantov) 

 

nie je 

 

H) Riešenie odporúčané spracovateľom. 
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 II. 

 

N á v r h   u z n e s e n i a 
 

k materiálu   

 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

 

 

I.  beriem na vedomie:  

 

 predložený návrh zmeny rozpočtu mesta Spišské Vlachy na rok 2016 rozpočtovým 

opatrením č. 4 

 

 

 

 Zodpovedá : prednosta MsÚ 

 

 Termín: : bezodkladne 

 

 

 



Mestskému zastupiteľstvu  v  Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa 30.12.2016

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4   zo dňa 30.12.2016

Klasifikácia Rozpočet  EUR    

ekonomická schválený návrh zmeny po zmene

312001 13 687,00 -1 911,00 11 776,00

312012 1 158 322,00 -5 710,00 1 152 612,00

Spolu 1 172 009,00 -7 621,00 1 164 388,00

Spolu 0,00 0,00 0,00

Spolu 1 172 009,00 -7 621,00 1 164 388,00Príjmy

Bežné príjmy

Transfer - HN strava, školské potreby

Tlačivo zmeny rozpočtu 

Príjem

zdôvodnenie navrhovanej zmeny

Kapitálové príjmy

Transfer - školstvo

povolené prekročenie a viazanie príjmov:

A. Príjmy

V  súlade s  § 14 ods. 2  písm. b)  zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie



Tlačivo zmeny rozpočtu – povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Mestskému zastupiteľstvu  v  Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

Členenie        Klasifikácia Rozpočet  EUR    

programové funkčná ekonomická schválený návrh zmeny po zmene

8.2.1 600 41 502 090,00 -5 700,00 496 390,00 

8.2.2 600 41 817 467,00 -1 921,00 815 546,00 

Spolu 1 319 557,00 -7 621,00 1 311 936,00

Spolu 0,00 0,00 0,00

Spolu 0,00 0,00 0,00

Spolu 1 319 557,00 -7 621,00 1 311 936,00

C. Dopad zmeny na ciele a merateľné ukazovatele * Bez dopadu S dopadom

* začiarknuť hodiace sa, v prípade možnosti b) vyplniť nasledujúcu tabuľku: x

Členenie                  Cieľ                Merateľný ukazovateľ

programové                    (text) plánovaná návrh zmeny po zmene

Návrh spracoval: Ing. Michal Dzurila Dňa:

podpis

Návrh predkladá: Ľubomír Fifik Dňa:

primátor mesta

podpis

  Hodnota merateľného ukazovateľa

Finančné operácie výdavky

predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie

(text)

povolené prekročenie a viazanie výdavkov:

30.12.2016

30.12.2016

4  zo dňa 30.12.2016

ZŠ K 6

ZŠ SNP 13

B. Výdavky

         zdôvodnenie navrhovanej zmeny

Výdavky

Výdavok

Mgr. Viera Hanigovská

Kapitálové výdavky

Bežné výdavky

30.12.2016

Zdroj

V  súlade s  § 14 ods. 2  písm. c)  zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov



Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4 v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov


