Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva
Obecný úrad v Beniciach

Obecnému zastupiteľstvu v Beniciach
V Beniciach

12.03.2014

Číslo materiálu

005/2014

K bodu

5.

Predkladá
Návrh na
uznesenie

Rozpočet na rok 2014 - rozpočtové opatrenia; Právne
nároky starostu obce
Ing. Milan Remšík – starosta obce, Emília Remšíková – Ekonóm účtovník
I. Prerokovalo
Rozpočet na rok 2014 - rozpočtové opatrenia č. 01/2014
II.
A. Berie na vedomie,
Rozpočtové opatrenia č. 01/2014
III. Právne nároky starostu obce
A. Konštatuje, že
Bola zmenená priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok
2013 – 824,- €
B. Schvaľuje
Plat starostu obce podľa ustanovenia § 3 ods. 1 v súvislosti s ustanoveniami
§ 4ods. 1 a 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
v sume 1360,-€ od 1.1.2014.
C. Ukladá
Zverejniť podľa ustanovenia § 4 ods. 9 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov, plat starostu obce od 1.1.2014.
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: Vyvesenie zápisnice

Spracoval

Ing. Milan Remšík - starosta obce

Napísal

Ing. Milan Remšík - starosta obce

Prizvaná osoba
Podpis
predkladateľa

Dátum
12.03.2014

Dôvodová správa I. a II.
Starosta Obce Benice
Rozpočtové opatrenie č. 01/2014
V súlade s ods. 2 písmenom b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
schvaľujem
rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to
zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu:
312001 – Na vzdelávacie poukazy:
312001 – Na asistenta učiteľa:

5 508,- €
7 800,- €

312001 - Zo štátneho rozpočtu na ZŠ V1:

10 595,- €

v celkovej sume 23 903,- €
zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu: 09.1.2.1 - 610
v sume: 23 903,- €
Obecné zastupiteľstvo v Beniciach, konané dňa: 19.03.2014
Návrh predkladá: Ing. Milan Remšík – starosta obce
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo Obce Benice
Berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. : 01/2014
V Beniciach, dňa: 12.03.2014

Dôvodová správa III.
Výpočet platu starostu obce:
Priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2013: 824 €
Ustanovenie § 4 ods. 1: 1,49
Ustanovenie § 4 ods. 2: 10,74 %
Plat starostu obce od 1.1.2014: 824 x 1,49 x 10,74 % = 1359,62 zaokrúhlene 1360,00 €

