
 

Rozpočtové opatrenie starostu 

 v zákonom ustanovenom rozsahu 

 

(6. rozpočtové opatrenie)  

                               

Starosta MČ Košice - Sever vykonal rozpočtové opatrenie v zákonom ustanovenom rozsahu 

v zmysle Uznesenia č. 150/2016: 

 

1. zvýšenie bežných príjmov a  výdavkov vo výške 13 361 € na základe Usmernenia 

Ministerstva vnútra SR na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov                      

v roku 2017 

2. zvýšenie bežných príjmov a výdavkov vo výške 1 850 € na základe Uznesení č. 245/2017 

a 250/2017 na zakúpenie automatizovaného externého defibrilátora so skrinkou 

s alarmom a osadenie na objekte obchodného centra na Námestí Jána Mathého 

3. zvýšenie kapitálových príjmov a  zníženie finančných operácií príjmových                           

vo výške 50 000 € na základe druhej zmeny programového rozpočtu mesta Košice              

na rok 2017 na rozvojové projekty a následného schválenia  účelových finančných 

prostriedkov na kapitálové výdavky 

 

 

Príjmová časť 

 

Bežné príjmy 

 

Granty a transfery 

Tuzemské bežné granty a transfery  

Granty 
 

Názov položky Schválený / 

posledne 

upravený  

rozpočet 

Rozpočtové 

opatrenie 

Upravený 

rozpočet 

Príspevky 450 + 1 850 2 300 

 

Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu  
 

Názov položky Schválený / 

posledne 

upravený  

rozpočet 

Rozpočtové 

opatrenie 

Upravený 

rozpočet 

Voľby, referendá  0 + 13 361 13 361 

 

Kapitálové príjmy 

 

Tuzemské kapitálové granty a transfery  

Transfery v rámci verejnej správy – z rozpočtu obce  

 
Názov položky Schválený / 

posledne 

upravený  

rozpočet 

Rozpočtové 

opatrenie 

Upravený 

rozpočet 

Rozvojové projekty  0 + 50 000 50 000 



 

 

Finančné operácie príjmové 

 

Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami 

Z ostatných finančných operácií 

Prevod prostriedkov z peňažných fondov 
 

Názov položky Schválený / 

posledne 

upravený  

rozpočet 

Rozpočtové 

opatrenie 

Upravený 

rozpočet 

Z rezervného fondu obce  59 175 - 50 000 9 175 

 

 

Výdavková časť 

 

Bežné výdavky 

 

Program 7: Podporná činnosť 

Podprogram 7.1: Podporná činnosť – správa obce 

Prvok 7.1.1: Výkonné a zákonodarné orgány   

 
Funkčná 

klasifikácia 

Názov položky Schválený / 

posledne 

upravený  

rozpočet 

Rozpočtové 

opatrenie 

Upravený 

rozpočet 

01.1.1 Materiál 8 280 + 1 700 9 980 

01.1.1 Ostatné tovary a služby 8 200 + 150 8 350 

 

Program 8: Voľby, referendá 

Podprogram 8.1: Zabezpečenie volieb a referend  

 
Funkčná 

klasifikácia 

Názov položky Schválený / 

posledne 

upravený  

rozpočet 

Rozpočtové 

opatrenie 

Upravený 

rozpočet 

01.6.0 Voľby 0 + 13 361 13 361 

 

 

V Košiciach, dňa 16.10.2017 

 

 

 

Za správnosť:           Ing. Miroslav Hudák  

                      vedúci odd. ekon. a hosp. správy 

 

 

 

 

 

                                                                                               Schválil: Marián Gaj v.r.  

                                                                                                                starosta 


