
Návrh č. 1 rozpočtového opatrenia č. 1-2/2022
Príjmy (+ 44 835 €)
Daňové príjmy

• Podpoložka 133006 Daň za ubytovanie sa zvyšuje o 784 €.

Nedaňové príjmy

• Položka 210 sa zvyšuje o 360 €.

• Položka 290 sa zvyšuje o 4 533 €.

Granty a transfery

• Položka 310 Podpora zamestnanosti, kód zdroja 1AC1/2 sa zvyšuje o 8 259 €.

Príjmové finančné operácie

• Položka 450, kód zdroja 131L sa zvyšuje o 30 899 €.

Výdavky (+ 44 835 €)
Podprogram 2.1 Základná škola s materskou školou

• Položka 630 sa zvyšuje o 8 558 €.

Prvok 5.2.3 Regionálny rozvoj

• Položka 610, kód zdroja 1AC1/2 sa zvyšuje o 6 120 €.

• Položka 620, kód zdroja 1AC1/2 sa zvyšuje o 2 139 €.

• Položka 610, kód zdroja 41 sa znižuje o 739 €.

• Položka 620, kód zdroja 41 sa znižuje o 102 €.

• Položka 630, kód zdroja 41 sa zvyšuje o 729 €.

Podprogram 7.2 Rodina a hmotná núdza

• Položka 630, kód zdroja 131L sa zvyšuje o 30 899 €

Projekt 8.2.2 Základná škola

• Položka 710 sa znižuje o 2 769 €.

Dôvodová správa:
Cieľom rozpočtového opatrenia je zapojenie príjmu a vratky dotácie na stravu preposlanej školou, zapojenie príjmov 
z dotácie na podporu zamestnanosti a úpravy súvisiace s nerozpočtovanými výdavkami v areáli školy.

V príjmovej časti sa zvyšuje daňový príjem o uhradené nedoplatky dane z ubytovania. Nedaňové príjmy sa zvyšujú 
o príjem z prenájmu z predĺženej zmluvy o nájme zmrzlinárne. V grantoch a transferoch sa príjem zvyšuje o dotáciu, 
ktorá bude obci poskytnutá úradom práce na základe uzatvorenej dohody. Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o ne-
vyčerpanú dotáciu na stravovanie detí v školskej jedálni.

V podprograme 2.1 sa zvyšuje výdavok na údržbu materskej školy z dôvodu neskorej fakturácie za snežné lapače (fak-
túra mala byť pôvodne uhradená v roku 2021) a na vzniknutú haváriu na kanalizačnom potrubí škôlky.

V prvku 5.2.3 sa zapája dotácia poskytnutá úradom práce na 1 pracovné miesto. Vlastné zdroje sa upravujú podľa 
nových podmienok (pôvodne sa rátalo so zamestnancom na polovičný úväzok plateným z vlastných zdrojov).

Podprogram 7.2 sa zvyšuje o výdavok na vratku dotácie na stravovanie žiakov, ktorá bola obci zaslaná školou 
a uhradená úradu práce.

Projekt 8.2.2 sa znižuje podľa skutočného čerpania na ukončenej rekonštrukcii kotolne školy.

Vplyv na rozpočet:
Zvýšenie rozpočtových príjmov a výdavkov o 44 835 €.

Spracoval:
Matej Tabaček, účtovník



Predkladá:
Ing. Zuzana Jancová, starostka obce

Návrh uznesenia č. I-xx/2022:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1-2/2022 podľa predloženého návrhu č. 1 starostky obce.

Návrh zverejnený:
11. 03. 2022
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