Mestská časť Košice – Šaca
so sídlom na Železiarenskej č. 9, 040 15 Košice – Šaca

III. zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3
V súlade so schváleným uznesením č. 347/2018 z 24. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
MČ Košice – Šaca zo dňa 15. marca 2018 a v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z., §14 ods. 1,
vykonávam
k 24.09.2018 III. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice – Šaca na rok 2018 rozpočtovým
opatrením č. 3, a to nasledovne:

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU
•

Podpoložka 312007 Dotácia z rozpočtu obce, mesta – zvýšenie o sumu 7 010 €,
jedná sa o účelovú dotáciu od Mesta Košice, na financovanie časti výdavkov
spojených s odstraňovaním havarijného stavu budov vo vlastníctve mesta Košice,
v správe MČ Košice – Šaca, na Námestí oceliarov č. 465/6, 467/10, 468/14.

•

Podpoložka 322005 Kapitálový transfer z rozpočtu obce – zvýšenie o sumu
12 490 €, na základe oznámenia Mesta Košice o poskytnutí účelového kapitálového
transferu – dotácie na projektovú dokumentáciu na výstavbu chodníka popri ceste I.
triedy v Šaci – Buzinská ulica a na rekonštrukciu chodníkov na Námestí oceliarov č.
10 – 14 a 11 – 15.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU
Program 4
4.2.1
•

•

zvýšenie položky 716 Prípravná a projektová dokumentácia – o sumu 1 200 €, na
financovanie projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka popri ceste I. triedy
v Šaci – Buzinská ulica.
zvýšenie podpoložky 717002 Rekonštrukcia a modernizácia – o sumu 11 500 €, na
rekonštrukciu chodníkov na Námestí oceliarov č. 10 – 14 a 11 – 15.

Program 6
6.6.2
•

zníženie podpoložky 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení
- o sumu 210 €, jedná sa o finančné prostriedky určené na obstaranie traktorovej
kosačky. Pôvodná suma 4 500 € bola upravená na základe skutočnej potreby
finančných prostriedkov na tento účel.

Program 8
8.1.2
• zvýšenie podpoložky 633006 Všeobecný materiál – o sumu 659 €.
• zvýšenie podpoložky 635006 RŠÚ budov, priestorov a objektov – o sumu 6 351 €.
Obidve podpoložky boli navýšené na základe schválenej účelovej dotácie od Mesta
Košice určenej na odstraňovanie havarijného stavu budov vo vlastníctve mesta Košice,
v správe MČ Košice – Šaca, na Námestí oceliarov č. 465/6, 467/10, 468/14.

Celkové zvýšenie príjmovej časti rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3
v tom: bežné príjmy
kapitálové príjmy

19 500 €
7 010 €
12 490 €

Celkové zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3
v tom: bežné výdavky
kapitálové výdavky

19 500 €
7 010 €
12 490 €

V Košiciach – Šaci, 24.09. 2018

Ing. Daniel Petrík
starosta MČ
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