Rozpočtové opatrenie č. 1/2015
Dôvodová správa :
V zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a zákona NR SR č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov bude uskutočnená zmena rozpočtu na základe:
-

Oznámenia ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o výške
finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na
rok 2015. Výška transferu je 607,29 eur na úsek stavebného poriadku a 28,21 eur na
úsek dopravy.
Oznámenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o výške finančných prostriedkov
na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu
občanov a registra obyvateľov SR na rok 2015. Výška prostriedkov 215,49 Eur.

-
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kód zdroja
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Vzhľadom na uvedené bude zrealizovaná úprava schváleného rozpočtu podľa §14 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. nasledovne:

Príjmy

Transfer od ost. Subjektov
verejnej správy
Príjmy spolu
Výdavky
Spoločný stavebný úrad
Prenesený výkon ŠS
výdavky spolu

xxx

111

312 012

xxx

938 -16,01
938 -16,01

921,99
921,99

10.2
10.1

111
111

641 013 0443
600 000 01116

616
19,5
251 -35,51
867 -16,01

635,5
215,49
850,99

1. Prenesený výkon ŠS na úseku stavebného poriadku a na úseku na vykonávanie
pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové
komunikácie (ďalej len doprava)
Podpoložka schváleného č. 312 012 bude znížená o 16,01 Eur.
Rozpis bežného transferu na úseku dopravy patrí od 1.1.2014 do pôsobnosti
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
Výdavok na prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy a úseku stavebného
poriadku bude vedený na položke 641013, kód zdroja 111, program 10, podprogram 2.

2. Prenesený výkon ŠS na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR na
rok 2015 príjem na položke 312012 a výdavok 600 000 kód zdroja 111, program 10.1.
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