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Dôvodová správa.
Rozpočtové opatrenie č.13
V zmysle §14 ods.2 a) Zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v
z.n.p. a §14 ods . 2 písmeno c) povolené prekročenie a viazanie rozpočtovaných výdavkov.
Rozpočtové opatrenie sa týka presunu rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu vo výdavkovej časti rozpočtu a vyššieho plnenia príjmov oproti schválenému
rozpočtu, čím sa umožní prekročenie čerpania rozpočtovaných výdavkov.
V schválenom rozpočte na rok 2019 neboli rozpočtované finančné prostriedky na
archeologický prieskum územia pri výstavbe vodovodu v časti obce Posádka v sume 6 500.-€,
projekt na vodný zdroj Posádka v sume 950.-€. Na vykrytie týchto kapitálových výdavkov
v sume 7 450.-€ obec použije finančné prostriedky z nerozpočtovaných príjmov za predaj
majetku v sume 1 000.-€ , z nerozpočtovaných príjmov za prieskum územia Topoľnica v sume
1 323,80€ a z presunu rozpočtovaných splátok úveru v sume 5 126,20€, nakoľko v rozpočte boli
predpokladané splátky úveru v sume 60 000.-€ a úver sa začal splácať až od marca tohto roku.
Predpokladané splátky úveru v roku 2019 dosiahnu sumu 51 000.-€. Rozdiel medzi
schválenou sumou na splátky istiny a sumou upravenou v hodnote 9 000.-€ obec použije na už
vyššie uvedenú úhradu výdavkov na archeologický prieskum v sume 5 126,20€, na zvýšenie
výdavku na splátky úrokov z úveru v sume 653,19€ a na výdavky spojené s investičnou akciou
„Záhrada pri Kultúrnom dome“ v sume 2 200.-€ na služby externého manažmentu pre čerpanie
prostriedkov EÚ a v sume 1 020,61€ na prípravnú a projektovú dokumentáciu.
Príjmy obce:
Položka názov
prieskum územia
predaj majetku
SPOLU:

rozpočet

rozpočet po
úprava o
úprave
0
1323,8
1323,8
600
1000
1600
2323,8

Výdavky obce:
Program:
61
61
61
61
83
83

Položka názov
splátka úveru
úroky z úveru
arch.prieskum
proj.dok.vodovod
externý
manažment
PD- záhrada KD
SPOLU:

rozpočet
60 000
826,81
0
0
0
0

rozpočet po
úprava o
úprave
-9 000
51 000
653,19
1480
6 500
6 500
950
950
2 200
1 020,61
2 323,80

2 200
1 020,61

Celkový rozpočet
príjmy obce
príjmy ZŠ+ strava
SPOLU Príjmy:
Výdavky obce
Výdavky ZŠ
SPOLU Výdavky:

V Dvorníkoch, 10.9.2019

upravený
rozpočet po
rozpočet
úprava o
úprave
1678951,94
2323,8
1681275,74
48881,12
0
48881,12
1727833,06
2323,8
1730156,86
1027101,59
2323,8
1029425,39
700731,47
0
700731,47
1727833,06
2323,8
1730156,86

