Uznesenie č. 30/2018/9
z 30. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 09.02.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 10. Návrh na schválenie realizácie kultúrneho domu a návrh na prijatie
návratného financovania – bankového úveru na dofinancovanie stavby „kultúrny dom“
– prestavba a prístavba budovy súpisné číslo 395
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
a) realizáciu investičnej akcie „Kultúrny dom“ – prestavba a prístavba budovy súp. č. 395
začatím procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby, doplnenie cieľa
a merateľných ukazovateľov v rozpočte na rok 2018
v Programe 3. Interné služby
v Podprograme 3.6 Nehnuteľný majetok obce
Prvok 3.6.6 Budova býv. MŠ – Kultúrny dom – prestavba a prístavba budovy súp. č. 395
Cieľ: Zabezpečenie dôstojného priestoru na kultúrno-spoločenské aktivity v obci
Merateľný ukazovateľ: počet miest na sedenie: 180
počet miest na stolovanie: 150
b)
prijatie návratného financovania - dlhodobého bankového úveru zo Slovenskej
sporiteľne, a.s., vo výške 400 000,-- EUR na financovanie stavby „Kultúrny dom“ –
prestavba a prístavba budovy súp. č. 395
c) úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2
písm. c), d) zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:
Zvýšenie príjmových finančných operácií v podpoložke rozpočtu:
513002 – Bankové úvery /KZ 52/

+

400 000,- €

Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
717002 – Kultúrny dom /KZ 52/

+

400 000,- €

(Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1)

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 14.02.2018

Uznesenie č. 30/2018/10
z 30. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 09.02.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 11. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2018:
Zvýšenie bežných príjmov v podpoložke rozpočtu:
223002 – ZŠ bežné príjmy ŠJ
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
641006 – ZŠ výdaje z BP ŠJ

+ 51 000,- €
+ 51 000,- €

v Programe 3. Interné služby obce
v Podprograme 3.6 Nehnuteľný majetok obce
v Prvku 3.6.6 Budova býv. MŠ - Kultúrny dom – prestavba a prístavba budovy
súp. č. 395:
Zníženie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
717002 – Rekonštrukcie, modernizácie /KZ 46/
- 14 000,- €
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
716 – Projektová dokumentácia /KZ 46/
+ 14 000,- €

(Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 14.02.2018

