III. 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 predkladá starosta obecného úradu 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.
III. rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu na rok 2016 bolo schválené uznesením
Obecného zastupiteľstva č. 22/2016 zo dňa 15.06.2016 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.
Druh rozpočtového opatrenia:
a) Presun rozpočtových prostriedkov
b) Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov
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-
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V príjmovej časti bolo schválené zvýšenie kapitálových príjmov o 3 900,00 eur z dôvodu
predaja pozemkov vo vlastníctve obce v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. b)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
V oblasti bežných príjmov:
obec zaznamenala v druhom štvrťrok 2016 nárast príjmov z prenajatých pozemkov, budov,
priestorov a objektov o 1050 eur, t. j. zvýšenie príjmu na položkách 212002 a 212003, KZ: 41,
V druhom štvrťroku dosiahne obec o 210 eur vyšší príjem z tuzemských grantov a trasférov
v porovnaní s plánovaným rozpočtom, t. j. príjem z darov, pri ktorých darca určil účel
navrhujeme zvýšiť na 1 210,00 eur.
V oblasti kapitálových výdavkov bolo schválené:
výdavok na stavebné povolenie a pripojenie na el. energiu na akciu Materská škola vo výške
1 000,00 eur,
na základe cenových odhadov na výstavbu chodníka, vedúceho parkom barokového kaštieľa
navrhujeme zvýšenie výdavkov o 1 500,00 eur (FK: 0451, EK: 717001, KZ: 43 ), t.j. na 3500
eur. Na tieto výdavky obec použije príjmy dosiahnuté z predaja majetku – pozemkov vo
vlastníctve obce.
príjmy z predaja pozemkov vo výške 2 000,00 eur navrhujeme použiť na výstavbu prístrešku
(v pôvodnom rozpočte boli výdavky kryté príjmami bežného rozpočtu)
Bežné výdavky obce boli upravené nasledovne:
zvýšenie výdavkov na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení o 120,00 eur,
zvýšenie výdavkov za vrátenie poplatkov za KO (minulé roky) o 10 eur,
zvýšenie výdavkov na položke ek. klasifikácie 637002, FK: 0820, KZ: 71 o 410,00 eur.
Zámerom je dodržanie účelu darovacích zmlúv na realizovanie kultúrnych podujatí v obci.
zvýšenie výdavkov na sociálne posudky o 150 eur (FK: 1090, EK: 637004, KZ: 41). V uplynulom
štvrťroku sme zaznamenali nárast žiadosti o posudkovú činnosť v oblasti odkázanosti
občanov na sociálnu službu.
Zvýšenie výdavkov na nákup materiálu – žiariviek na verejné osvetlenie o 330 eur
V zmysle doplňujúceho návrhu predsedu finančnej komisie boli do výdavkov obce zaradené
výdavky na spotrebu el. energie a vody – prevádzka novonadobudnutého majetku obce –
futbalové ihrisko.

Vplyv III. Rozpočtového opatrenia na rozpočet obce:
Rozpočet obce Hronsek
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok kap. a
bežného rozpočtu
Príjmy z finančných
operácií
Výdavky z finančných
operácií
Hospodárenie obce

rozpočet
2016

Rozpočet
po I. RO

Rozpočet
po II. RO

Rozpočet
po III. RO

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

195973,00 203360,27
177349,30 181552,97
18623,70 21807,30
282296,00 15952,00
323555,00 57376,00
-41259,00 -41424,00

206390,27
182726,97
23663,30
19852,00
59876,00
-40024,00

-22716,00

-22635,30

-19616,70

-15680,70

44879,00

44879,00

24000,00

24000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22163,00

22243,70

4383,30

7639,30

Obec plánuje dosiahnuť prebytok bežného rozpočtu vo výške 23633,30 eur. Tento prebytok
bude použitý na krytie výdavkov kapitálového rozpočtu vo výške 16586,00 eur. Kapitálový
výdavok na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na akciu
,,Hronsek – kanalizácia“ bude krytý prostriedkami rezervného fondu. Prebytok bežného
rozpočtu vo výške 7077,30 eur bude zatiaľ ponechaný ako rezerva v prípade rastu bežných
výdavkov, alebo nedosiahnutia očakávanej výšky bežných príjmov. O použití kapitálových
príjmov z predaja nehnuteľného majetku – pozemkov vo výške 562,00 eur. Obecné
zastupiteľstvo zatiaľ nerozhodlo.
V Hronseku, 15.06.2016

Starosta obce Hronsek

