II. Rozpočtové opatrenie
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 bol starostom obce Hronsek predložený
návrh zmien rozpočtu obce Hronsek na rok 2016. Obecné zastupiteľstvo obce Hronsek
„Uznesením č. 13/2015 zo dňa 09.12.2015 schválilo Rozpočet obce Hronsek na rok
2016. Navrhované zmeny rozpočtu na rok 2016 boli vypracované na základe
skutkového stavu a nevyhnutných potrieb obce. Pri tvorbe rozpočtu obce na rok 2016
nebolo možné presne vypočítať všetky výdavky obce. Presná úprava podľa
jednotlivých položiek je súčasťou priloženého materiálu. Predložený návrh na II.
rozpočtové opatrenie bol schválený Uznesením obecného zastupiteľstva č. 15/2016 zo dňa
20.04.2016.
Druh rozpočtového opatrenia:
a) Presun rozpočtových prostriedkov
b) Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov
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V príjmovej časti bolo schválené zvýšenie kapitálových príjmov o 4 000 eur. Obec podala
žiadosť o dotáciu z Banskobystrického samosprávneho kraja na výstavbu parkoviska.
V súvislosti s týmto investičným zámerom bolo schválené zvýšenie kapitálových výdavkov
o 13 342 eur.
V oblasti bežných príjmov:
obec zaznamenala v prvom štvrťrok 2016 nárast príjmov za predaj služieb o 1780 eur, t. j.
zvýšenie príjmu na položke 223001, KZ: 41,
dňa 14.04.2016 bola s Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR podpísaná Zmluva o poskytnutí
dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 700 eur, t.j. zvýšenie
príjmov na položke 312001, KZ: 111,
V oblasti kapitálových výdavkov boli do rozpočtu zaradené do :
výdavky na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie prístavby obecného úradu na materskú
školu vo výške 1800 eur,
výdavok na obstaranie nehnuteľného majetku – futbalového ihriska do majetku obce.
Úprava rozpočtu obsahuje zníženie kapitálových výdavkov z dôvodu neschválenia:
žiadosti obce Hronsek o dotáciu na rekonštrukciu ČOV z environmentálneho fondu,
žiadosti obce o rekonštrukciu barokového kaštieľa z ministerstva kultúry Slovenskej
republiky.
Bežné výdavky obce boli upravené nasledovne:
zníženie výdavkov na položke 611000 o 4 650 eur a zvýšenie výdavkov na položke 412001
zvýšenie výdavkov na špeciálne služby o 2000 eur
rozdelenie výdavkov na dotácie z rozpočtu obce
zvýšenie výdavkov na poplatky a odvody o 432 eur
obstaranie prenosného monitorovacieho systému – výdavok vo výške 500 eur
zníženie výdavkov na výstavbu parkoviska vo vlastnej réžií
zvýšenie výdavkov na kultúrnu činnosť v obci o príjmy dosiahnuté z organizovania plesu
zaradenie výdavkov na položku 635006 – pamiatková starostlivosť – základné opravy na NKP
presun výdavkov na výsadbu lipovej aleje z dotácie nadácie SPP
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zaradenie položky 633005 a 633006, funkčná klasifikácia 0320 a kód zdroja 111 – použitie
dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na nákup špeciálnych strojov a
materiálu
zvýšenie výdavkov na prevádzkové stroje – nákup kosačky, položka 633004, FK: 0540, KZ:41
Vplyv II. Rozpočtového opatrenia na rozpočet obce:
Rozpočet obce Hronsek

rozpočet 2016

Rozpočet po I.
úprave

Rozpočet po II.
úprave

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Kapitálový rozpočet

195973,00
177430,00
18543,00
282296,00
323555,00
-41259,00

195973,00
177349,30
18623,70
282296,00
323555,00
-41259,00

203360,27
181552,97
21807,30
15952,00
57376,00
-41424,00

Prebytok/schodok kap. a
bežného rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií

-22716,00
44879,00
0,00

-22635,30
44879,00
0,00

-19616,70
24000,00
0,00

22163,00

22243,70

4383,30

Hospodárenie obce

Obec plánuje dosiahnuť prebytok bežného rozpočtu vo výške 21 807,30. Tento prebytok
bude použitý na krytie výdavkov kapitálového rozpočtu vo výške 17 424 eur. Kapitálový
výdavok na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na akciu
,,Hronsek – kanalizácia“ bude krytý prostriedkami rezervného fondu. Prebytok bežného
rozpočtu vo výške 4 383,30 eur. Bude zatiaľ ponechaný ako rezerva v prípade rastu bežných
výdavkov, alebo nedosiahnutia očakávanej výšky bežných príjmov.
V Hronseku, 21.04.2016

Starosta obce Hronsek

