
Mestskému zastupiteľstvu  v  Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa 09.09.2016

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2   zo dňa 9.9.2016

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

povolené prekročenie a viazanie príjmov:

A. Príjmy

Klasifikácia Rozpočet  EUR    

ekonomická schválený návrh zmeny po zmene

223001 4,00 2 431,00 2 435,00

Spolu 4,00 2 431,00 2 435,00

Spolu 4,00 2 431,00 2 435,00Príjmy

Bežné príjmy

Iné

Tlačivo zmeny rozpočtu 

Príjem

zdôvodnenie navrhovanej zmeny



Tlačivo zmeny rozpočtu – povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Mestskému zastupiteľstvu  v  Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

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

predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie

povolené prekročenie a viazanie výdavkov:

B. Výdavky

Členenie        Klasifikácia Rozpočet  EUR    

programové funkčná ekonomická Zdroj schválený návrh zmeny po zmene

1.4 01.1.1 642006 41 6 100,00 2 431,00 8 531,00

Spolu 6 100,00 2 431,00 8 531,00

Spolu 6 100,00 2 431,00 8 531,00

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
programov

é
                   (text) (text) plánovaná návrh zmeny po zmene

Návrh spracoval: MsZ Dňa: 09.09.2016

podpis

Návrh predkladá: Ľubomír Fifik Dňa: 09.09.2016

primátor mesta

podpis

09.09.2016

Návrh na uznesenie:

  Hodnota merateľného ukazovateľa

Bežné výdavky

2  zo dňa 9.9.2016

Člensky prispevokZMOS ,MAS - verejná správa

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2 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

Výdavky

Výdavok

         zdôvodnenie navrhovanej zmeny


