Dôvodová správa :
K úprave Programového rozpočtu obce Hronsek na rok 2013
V zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a zákona NR SR č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov predkladá starosta obecného úradu návrh zmien rozpočtu obce Hronsek
rok 2013. Obecné zastupiteľstvo obce Hronsek „Uznesenie č.8/2012“ zo dňa 29.11.2012
s c h v á l i l Rozpočet obce Hronsek na rok 2013..
Navrhované zmeny sú vypracované na základe skutkového stavu, nevyhnutných potrieb obce
a predpokladajú úpravu rozpočtu v príjmovej časti vo výške 6 349,77€ a výdavkovej časti
vo výške 6349,77€ .
Návrh I. úpravy rozpočtu na rok 2013 aj so zmenami podľa jednotlivých položiek je súčasťou
priloženého materiálu.

ÚPRAVA PRÍJMY SPOLU:
Z toho: Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie

6 349,77
6 349,77
0,00
0,00

VÝDAVKY SPOLU:
Z toho: Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie

6 349,77
6 349,77
0,00
0,00

I. BEŽNÝ ROZPOČET
1. BEŽNÉ PRÍJMY

6 349,77

Bežné príjmy - úprava rozpočtu spolu:

6 349,77

1. 1. Daňové príjmy
1. 2. Nedaňové príjmy
1. 3. Transfery
Návrh na I. úpravu rozpočtu príjmov obce Hronsek
na rok 2013 tvorí prílohu č. 1.

4 970,00

0,00
1 379,77

2. BEŽNÉ VÝDAVKY

6 349,77

Bežné výdavky úprava rozpočtu
verejné služby spolu:

6 349,77

04.5.1 Cestná doprava
01.1.1.6 Všeobecné verejné služby - CVČ
01.1.1.6 Všeobecné verejné služby - transfer

1 379,77

4 320,00
650,00

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

0,00
0,00

III. FINANČNÉ OPERÁCIE
Príjmy
Výdavky

0,00
0,00

Návrh na I. úpravu rozpočtu Výdavkov obce Hronsek
na rok 2013 tvorí prílohu č. 1.

PRÍJMY
Daňové príjmy
Návrh na úpravu:
K zmenám v príjmovej časti rozpočtu dochádza na základe analýzy skutočnosti
a kvalifikovaného predpokladu do konca rozpočtového roka 2013
.
111

003

Výnos dane z príjmov

312

001

Daň z nehnuteľností - z pozemkov

4 970,00
1 379,77

VÝDAVKY
Návrh na úpravu:
K navýšeniu rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci vyššie uvedených položiek
ekonomickej klasifikácie (na základe skutkového stavu a nevyhnutných potrieb) dochádza
nasledovne:
1) Od 1.1.2013 sa zmenil spôsob rozdeľovania výnosu dane z príjmov obciam pre CVČ.
V súlade s § 9d ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. sa výnos dane z príjmov obciam v roku 2013
rozdeľuje pre CVČ podľa počtu obyvateľov obce od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov
veku s trvalým pobytom na území obce. Výnos dane z príjmov obciam sa podľa § 5 ods. 3
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z.
z.“) považuje za vlastný príjem obce.
2) Uvoľnením prostriedkov štátneho rozpočtu na riešenie kritického stavu cestnej
infraštruktúry po zimnej prevádzke v zmysle uznesenia vlády SR č. 134/2013 a č 184/2013.
3) Vstup za člena Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko
Central Slovakia Tourist Board

K zmenám vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza na základe skutočnosti a kvalifikovaného
predpokladu do konca rozpočtového roka 2013
640
635
642

000
006
006

Bežné transfery - CVČ
Údržba ciest
Bežné transfery - členské

4 320,00
1 379,77
650,00

1. úprava rozpočtu na rok 2013 je podrobne rozpracovaná v priloženej tabuľke (príloha
č. 1).

Prílohy:
Príloha č. 1 - tabuľková časť úpravy rozpočtu 2013

Vypracovala: Zdenka Šefranková
Dňa: 3.06.2013

PhDr. Milan Kollár
starosta obce

