
Rozpočtové opatrenie č. 4-2/2016 

Znenie návrhu:
Príjmy (+ 12 960 €)

• Položka 220 sa zvyšuje o 2 060 € (predaj dreva + 3 060, poplatky členov CVČ – 1 000).
• Položka 310 sa zvyšuje o 10 900 € (Šanca na zamestnanie).

Podprogram 1.3 Správa a údržba majetku obce (+ 1 644 €)

• Položka 630 v časti „lesy“ sa zvyšuje o 1 644 €.

Program 4 Odpadové hospodárstvo a životné prostredie (+ 581 €)

• V podprograme 4.1 Komunálny odpad sa položka 630 zvyšuje o 12 340 €.
• V podprograme 4.2 Separovaný zber sa znižujú výdavky na položke 630 o 9 759 €.
• V podprograme 4.3 Zberný dvor sa znižujú výdavky na položke 630 o 1 000 €.
• V podprograme 4.4 Likvidácia skládok sa znižujú výdavky na položke 630 o 1 000 €.

Prvok 5.2.3 Regionálny rozvoj (+ 17 065 €)

• Položka 610 sa zvyšuje o 12 042 €.
• Položka 620 sa zvyšuje o 4 220 €.
• Položka 630 sa zvyšuje o 803 €.

Podprogram 7.3 Nezamestnanosť (– 6 330 €)

• Položka 610 sa znižuje o 3 830 €
• Položka 630 sa znižuje o 2 500 €.

Dôvodová správa:
Príjmy sa zvyšujú o príjem z predaného dreva a zvýšenej dotácie. V podprograme 1.3 sa zvyšujú výdavky na ťažbu 

dreva. V programe 4 sú nutné presuny z dôvodu zvýšeného množstva skládkovaného odpadu. Väčšina výdavkov sa 
presúva z podprogramov 4.2 až 4.4, keďže obec tento rok nebude kupovať kompostéry, plastové vrecia zabezpečila 

firma T+T, a. s. a do konca roka nebude spojazdnený zberný dvor ani odstraňované nelegálne skládky. V prvku 5.2.3 je 
potrebné navýšiť výdavky na mzdy a odvody. Pri zostavovaní rozpočtu sa rátalo s piatimi zamestnancami, do 

pracovného pomeru boli prijatí deviati. Časť výdavkov je krytá znížením v podprograme 7.3, keďže tento rok nebol 
zamestnaný koordinátor uchádzačov o zamestnanie a časť zvýšeným príjmom z dotácie z národného programu „Šanca 

na zamestnanie“.

Vplyv na rozpočet:
Presun rozpočtových prostriedkov medzi projektami a prvkami. Zvýšenie celkových príjmov aj výdavkov o 12 960 €.

Spracoval a predkladá:
Ing. Zuzana Jancová, starostka obce

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4-2 podľa predloženého návrhu starostky obce.

Návrh zverejnený: Návrh schválený:
12. 12. 2016 16. 12. 2016 uznesením č. IV-4/2016
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