MESTO BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
Rozpočtové opatrenie rozpočtu mesta na rok 2017 č. 9/2017-prim.
V zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Bánovce nad Bebravou
schválených MsZ v Bánovciach nad Bebravou dňa 29.4.2003 uznesením č. 3/2003 pod
bodom B/11 v znení doplnkov č. 1 až 6 podľa článku 10 sa mení rozpočet mesta na rok 2017
so súhlasom primátora mesta:
1.

2.

Presun v rámci bežných výdavkov:
Program Funkčná
Ekonom.
klasifikácia klasifikácia
7.3
10.1.2
610
9.3
09.5.0
610
9.3
09.5.0
620
Finančné prostriedky budú použité na
nad Bebravou.
Presun v rámci bežných výdavkov:
Program Funkčná
Ekonom.
klasifikácia klasifikácia
1.4
04.4.3
637
1.5
04.4.3
637005

Položka v rozpočte

Zmena
rozpočtu
Mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania (OS)
-3 000,00 €
Mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania (ZUŠ)
+2 223,00 €
Poistné a príspevok do poisťovní (ZUŠ)
+ 777,00 €
odmeny pre zamestnancov ZUŠ Dezidera Kardoša v Bánovciach

Položka v rozpočte
Služby
Špeciálne služby (externé právne služby)

Zmena
rozpočtu
-3 000,00 €
+3 000,00 €

MESTO BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
Rozpočtové opatrenie rozpočtu mesta na rok 2017 č. 10/2017-dot.
V zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Bánovce nad Bebravou
schválených MsZ v Bánovciach nad Bebravou dňa 29.4.2003 uznesením č. 3/2003 pod
bodom B/11 v znení doplnkov č. 1 až 6 podľa článku 9 a podľa § 16 ods. 6 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení n. p. sa mení rozpočet
mesta na rok 2017 (povolené prekročenie

a viazanie príjmov, povolené prekročenie

a viazanie výdavkov) na základe oznámenia poskytovateľa finančných prostriedkov:
Program

5.4

Funkčná
klasifikácia

03.2.0

Ekonom.
klasifikácia
312001
630

Položka v rozpočte
Transfer od Dobrovoľnej požiarnej ochrany
SR
Tovary a služby pre DHZ (z dotácie)

Zmena
rozpočtu
+ 7 400 €
+ 7 400 €

Medzi mestom Bánovce nad Bebravou a združením Dobrovoľná požiarna ochrana SR
boli podpísané 3 zmluvy o poskytnutí dotácie na zabezpečenie materiálno-technického
vybavenia dobrovoľných hasičských zborov obce, na osobné ochranné pracovné
prostriedky, odbornú prípravu členov a zabezpečenie servisu – opravy a nákup
náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá. Dotácia bola poskytnuté pre
dobrovoľný hasičský zbor Bánovce nad Bebravou (3 000 €), Dolné Ozorovce (3 000 €)
a Biskupice (1 400 €).

