
 

Rozpočtové opatrenie starostu 

 v zákonom ustanovenom rozsahu 

 

(3. rozpočtové opatrenie)  

                               

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

v zmysle Uznesenia č. 150/2016: 

 

1. zníženie bežných príjmov a  výdavkov vo výške 1 044 € na základe Zmluvy o poskytnutí 

finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, 

ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili 

dôchodkový vek podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2018 

2. zvýšenie kapitálových príjmov a  zníženie finančných operácií príjmových                           

vo výške 25 500 € na základe štvrtej zmeny programového rozpočtu mesta Košice              

na rok 2018 na rozvojové projekty a následného schválenia  účelových finančných 

prostriedkov na kapitálové výdavky 

3. zvýšenie bežných príjmov a  výdavkov vo výške 9 500 € na základe štvrtej zmeny 

programového rozpočtu mesta Košice na rok 2018 na odstránenie havarijného stavu 

majetku mesta zvereného do správy Mestskej časti Košice - Sever a následného 

schválenia  účelových finančných prostriedkov na bežné výdavky 

 

 

Príjmová časť 

 

Bežné príjmy 

 

Granty a transfery 

Tuzemské bežné granty a transfery  

Transfery v rámci verejnej správy 
 

Názov položky Schválený / 

posledne 

upravený  

rozpočet 

Rozpočtové 

opatrenie 

Upravený 

rozpočet 

Zo štátneho rozpočtu – činnosť ZOS 69 948 - 1 044 68 904 

Z rozpočtu obce (MMK) – odstránenie havarijného stavu 

majetku mesta 
0 + 9 500 9 500 

 

Kapitálové príjmy 

 

Tuzemské kapitálové granty a transfery  

Transfery v rámci verejnej správy   

 
Názov položky Schválený / 

posledne 

upravený  

rozpočet 

Rozpočtové 

opatrenie 

Upravený 

rozpočet 

Z rozpočtu obce (MMK) – rozvojové projekty  10 000 + 25 500 35 500 

 



 

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  34 000 - 25 500 8 500 

 

 

Výdavková časť 

 

Bežné výdavky 

 

Program 6: Sociálne služby 

Podprogram 6.1: Staroba 

Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby   

 
Funkčná 

klasifikácia 

Názov položky Schválený / 

posledne 

upravený  

rozpočet 

Rozpočtové 

opatrenie 

Upravený 

rozpočet 

10.2.0 Potraviny pre klientov 30 000 - 1 044 28 956 

10.2.0 Opravy a údržba budovy ZOS 1 000 + 9 500 10 500 

 

 

 

V Košiciach, dňa 12.07.2018 

 

 

 

Za správnosť:           Ing. Miroslav Hudák  

                      vedúci odd. ekon. a hosp. správy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Schválil: Marián Gaj v.r. 

                                                                                                                starosta 


