
 

 

Rozpočtové opatrenie starostu 

 v zákonom ustanovenom rozsahu 

 

(1. rozpočtové opatrenie)  

 

                               

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

v zmysle Uznesenia č. 150/2016: 

 

1. zníženie príjmov a  výdavkov vo výške 11 € na základe oznámenia Ministerstva              

vnútra SR o výške finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku 

hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR na rok 2018  

2. zníženie príjmov a výdavkov vo výške 5 143 € na základe oznámenia Ministerstva              

vnútra SR o výške finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku 

registra adries na rok 2018  

3. zvýšenie kapitálových príjmov a  zníženie finančných operácií príjmových                           

vo výške 40 000 € na základe oznámenia mesta Košice o výške účelových finančných 

prostriedkov na rok 2018 a ich následného schválenia na kapitálové výdavky 

 

 

 

Príjmová časť 

 

Bežné príjmy 

 

Granty a transfery 

Tuzemské bežné granty a transfery  

Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu  
 

Názov položky Schválený 

rozpočet 

Rozpočtové 

opatrenie 

Upravený 

rozpočet 

Prenesený výkon štátnej správy – REGOB 6 647 - 11 6 636 

Prenesený výkon štátnej správy – Register adries 5 452 - 5 143 309 

 

Kapitálové príjmy 

 

Tuzemské kapitálové granty a transfery  

Transfery v rámci verejnej správy – z rozpočtu obce  

 
Názov položky Schválený  

rozpočet 

Rozpočtové 

opatrenie 

Upravený 

rozpočet 

Športoviská a detské ihriská 30 000 + 30 000 60 000 

Rozvojové projekty  0 + 10 000 10 000 

 

 

 



 

 

Finančné operácie príjmové 

 

Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami 

Z ostatných finančných operácií 

Prevod prostriedkov z peňažných fondov 
 

Názov položky Schválený  

rozpočet 

Rozpočtové 

opatrenie 

Upravený 

rozpočet 

Z rezervného fondu obce  66 000 - 40 000 26 000 

 

 

 

Výdavková časť 

 

Bežné výdavky 

 

Program 1: Služby občanom 

Podprogram 1.4: Evidencia obyvateľstva  

 
Funkčná 

klasifikácia 

Názov položky Schválený 

rozpočet 

Rozpočtové 

opatrenie 

Upravený 

rozpočet 

01.1.1 Poistné a príspevky do poisťovní 1 722 - 11 1 711 

 

Podprogram 1.5: Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev 

Register adries 

 
Funkčná 

klasifikácia 

Názov položky Schválený 

rozpočet 

Rozpočtové 

opatrenie 

Upravený 

rozpočet 

01.1.1 Tovary a služby 100 - 100 0 

01.1.1 Mzdy, platy a OOV 3 966 - 3 737 229 

01.1.1 Poistné a príspevky do poisťovní 1 386 - 1 306 80 

 

 

 

V Košiciach, dňa 24.01.2018 

 

 

 

Za správnosť:           Ing. Miroslav Hudák  

                      vedúci odd. ekon. a hosp. správy 

 

 

 

 

 

                                                                                               Schválil: Marián Gaj, v. r.  

                                                                                                                starosta 


