
Návrh č. 1 rozpočtového opatrenia č. 2-3/2019

Príjmy (+ 14 665 €)

Nedaňové príjmy
• Položka 220 sa zvyšuje o 14 665 €.

Výdavky (+ 102 996 €)

Podprogram 4.2 Separovaný zber

• Položka 620 sa zvyšuje o 665 €.
• Položka 630 sa zvyšuje o 2 000 €.

Prvok 7.1.1 Dom opatrovateľskej služby

• Položka 630 sa zvyšuje o 7 000 €.

Projekt 8.2.1 Materská škola
• Položka 710 sa zvyšuje o 8 331 €.

Projekt 8.2.2 Základná škola

• Položka 710 sa zvyšuje o 50 000 €.
• V texte „ZŠ – projekty – kotolňa, kuchyňa, budova“ sa dopĺňa text „vodozádržné opatrenia areálu ZŠ“.

Projekt 8.4.1 Zberný dvor

• Položka 710 sa zvyšuje o 35 000 €.

Projekt 8.6.1 Urnový háj
• Názov projektu sa mení na „Oplotenie areálu cintorína“.

Dôvodová správa:

V príjmoch sa pridáva 7 000 € ako prostriedky vyzbierané od obyvateľov domu opatrovateľskej služby, ktoré sú v plnej 
výške použité na úhradu zvýšeného výdavku za stravovanie v prvku 7.1.1 (fakturácia cez obec sa uplatňuje od roku 

2019); 2 665 € – uhradený úrok z omeškania pri dodávke kompostérov – tieto prostriedky sa použijú v podprograme 4.2 
na úhradu výdavku za projektového manažéra (časť bude refundovaná z eurofondov) a 5 000 € za prenájom hrobových 

miest (presun do rozpočtovej rezervy).

Do projektu 8.2.1 sa pridávajú prostriedky na inštaláciu svietidiel – vykonaná kontrola neuznala výdavok, obec ho musí 
uhradiť z vlastných zdrojov. V projekte 8.2.2 sa pridávajú prostriedky na spotrebiče do kuchyne, nutné stavebné úpravy 

a úpravy spojené s vybudovaním samostatnej plynovej prípojky; bude vypracovaná dokumentácia na vodozádržné opa-
trenia areálu. Do projektu 8.4.1 sa pridávajú prostriedky na betónovú platňu, ktorá nebola pri stavbe zberného dvora 

uznaná ako oprávnený výdavok, preto sa bude hradiť z vlastných zdrojov. Projekt 8.6.1 mení názov a obsah – upúšťa sa 
od výstavby urnového hája a plánuje sa výstavba nového oplotenia cintorína.

Vplyv na rozpočet:

Zvýšenie celkových príjmov o 14 665 € a výdavkov o 102 996 €, zníženie rozpočtovej rezervy o 88 331 €.

Spracoval a predkladá:

Ing. Zuzana Jancová, starostka obce

Návrh uznesenia č. III-xx/2019:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2-3/2019 podľa predloženého návrhu starostky obce. Celkové 
príjmy rozpočtu obce sa zvyšujú o 14 665 €, výdavky o 102 996 €, rozpočtová rezerva sa  znižuje o 88 331 €.

Návrh zverejnený:

25. 06. 2019


