
Rozpočtové opatrenie obce Kysak č.                   na rok 20195

Popisúčet Rozpočet 
2019

zmena

Príjem

finančný

Dotácia na hasičskú zbrojnicu z roku 
2018

23 733453 dotácia ministerstva vnútra 23 733€

Prevod prostriedkov z rezervného 
fondu obce

138 664454 001 0 R finančná operácia

Výdaj

bežný

Odchodné 911504 Odchodné

Údržba 3 105509 nová položka - stravovací systém v ŠJ (obedmi zadarmo) vo výške 2284,79 € a prevoz 

klavíra vo výške 820 €

Vybavenie kuchyne ŠJ 7 800509 nákup nového kotla a panvice s väčšou kapacitou do kuchyne ŠJ

Údržba umelého klziska 0635 006 0 R zmena z 1000 na 0 € - bez údržby

Údržba telekomunikačnej  techniky  - 
TKR

250635 003 0 R Zmena z 2000€ na 250€ - predané TKR

kapitálový

Nákup strojov, prístrojov 22 636713 004 0 R zmena z 18000€ na 22636€: príves k traktoru a zametacia metla, radlica a mulčovač - 

skutočná cena - VO č.98 a 992019

Projekty 0716 zmena z 5000€ na 0 - eurofondy neboli

Kúrenie 1. pav. ZŠ 8 831717 002 zmena z 15000€ na 8831€: prestavba 1. pavilónu na MŠ - iba 1. etapa rekonštrukcia 

kotolne - VO č.105/2019

Autobusová zastávka 4 450717 001 nová položka - skutočná cena výstavby zastávky

Technické zhodnote budovy hasičskej
zbrojnice

26 790717 001 Technické zhodnotenie budovy hasičskej zbrojnice - dotácia z MINV

Zmeny a doplnky územný plán 0717 002 0 R zmena z 10000€ na 0 € - v roku 2019 sa neuskutoční

Výstavba ihriska pri horárni 15 300717 001 Zmena z 7000€ na 15300€: Odstránenie a výstavba nového ihriska pri horárni - 

odvodnenie, el. rozvody, základ a betónová plocha

Výstavba oplotenia detského ihriska 6 229717 001 zmena z 7000€ na 6229€ - oplotenie detského ihriska pre MŠ - skutočná cena - VO 

č.104/2019

Výstavba oplotenia nového cintorína 18 272717 001 zmena z 20000€ na 18272€: Výstavba oplotenia nového cintorína - skutočná cena - 

VO č.102/2019

Rekonštrukcia 1. pav. ZŠ - okná, 
dvere

31 745717 002 zmena z 30000€ na 31745€: prestavba 1. pavilónu na MŠ výmena okien a dverí - 

skutočná cena VO č.107/2019

Ing. Ľubomír Krajňák, starosta obce
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