Rozpočtové opatrenie obce Trnávka
č. 2

V súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z. n. p. a sa vykonáva zmena rozpočtu obce Trnávka na rok 2021 rozpočtovým
opatrením. Zmeny v navrhovanom rozpočte obce Trnávka sa týkajú úpravy bežného rozpočtu
a kapitálového rozpočtu.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmeny rozpočtu obce nasledovne:

Príjmy bežného rozpočtu – úprava
300 Granty a transfery
312 001 Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ – zvýšiť o sumu 572,00 €
312 001 Príspevok na ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky – zvýšiť o sumu 165,00 €
312 001 Dotácia na výdavky COVID 19 testovanie – zvýšiť o sumu 9700,00 €

Príjmy kapitálového rozpočtu – úprava
233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktivít
233 001 Príjem z predaja pozemkov – zvýšiť o sumu 330,00 €

Výdavky bežného rozpočtu- úprava
02. Obrana
02.2.0 633 006 Výdavky na COVOD 19 testovanie – zvýšiť o sumu 6425,00 €
09. Vzdelávanie

09.1.1.1 610 Mzdy, platy a ostatné vyrovnania – zvýšiť o sumu 2220,00 €
09.1.1.1 620Poistné a príspevky do poisťovní – zvýšiť o sumu 980,00 €
Preplatenie dovolenky po ukončení materskej dovolenky.
Výdavky kapitálového rozpočtu - úprava

01. Všeobecné verejné služby
01.1.2 713 004 Finančná a rozpočtová oblasť – Nákup strojov, prístrojov, zariadení –
zaradiť do rozpočtu obce sumu 1725,00 € - nákup klimatizačnej techniky
04. Ekonomická oblasť
04.5.1.3 717 002 Správa a údržba ciest – Rekonštrukcia cesty pred č.d.213,214 – zvýšiť
o sumu 1180,00 €
05.4.0 713 004 Ochrana prírody – Nákup traktorovej kosačky+ príslušenstvá – zaradiť do
rozpočtu obce sumu 3350,00 €
08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo
08.2.0 713 004 Ostatné kultúrne služby – Nákup strojov, prístrojov a zariadení – zaradiť
do rozpočtu obce sumu 1800,00 € - upratovací stroj
09. Vzdelávanie
09.1.1.1 713 004 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – Nákup strojov,
prístrojov a zariadení – zaradiť do rozpočtu obce sumu 2460,00 € - nákup klimatizačnej
techniky

Rekapitulácia zmien rozpočtu obce na rok 2021

Bežné príjmy – sa zvýšili o 10437,00 €
Kapitálové príjmy – sa zvýšili o 330,00 €
Bežné výdavky – sa zvýšili o 9625,00 €
Kapitálové výdavky – sa zvýšili o 10515,00 €

v€

podľa 2. rozpočtového
opatrenia

Zmena rozpočtu
po navrhovanom
2. rozpočtovom
opatrení v €

297 455

10 437

307 892

0

330

330

FO príjmy

148 528

0

148 528

Rozpočtované príjmy spolu

445 983

10 767

456 750

Bežné výdavky

251 722

9 625

261 347

Kapitálové výdavky

59 000

10 515

69 515

0

0

0

Rozpočtové výdavky spolu

310 722

20 140

330 862

Hospodárenie

135 261

-9 373

125 888

Názov

Bežné príjmy

Upravený
Rozpočet 2021

Kapitálové príjmy

FO výdavky

V Trnávke, dňa 15.11.2021
Vypracovala: A. Koleszárová
Vyvesené na úradnú tabuľu dňa: 15.11.2021
Zvesené dňa:
Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo dňa:

Zmena rozpočtu v €

