
Návrh č. 1 rozpočtového opatrenia č. 1-1/2020

Výdavky

Podprogram 2.1 Materská škola

• Položka 630 sa znižuje o 3 650 €.

Podprogram 2.2 Základná škola

• Originálne kompetencie rozpočtované v účtovníctve rozpočtovej organizácie sa znižujú o 1 938 €.

Podprogram 2.3 Centrum voľného času

• Položka 630 sa znižuje o 2 416 €.

Podprogram 4.3 Zberný dvor

• Položka 630 sa zvyšuje o 8 004 €.

Projekt 8.5.4 Verejné osvetlenie

• Položka 710 sa zvyšuje o 50 000 €.

Projekt 8.5.5 Optická sieť

• Položka 710 sa znižuje o 50 000 €.

Dôvodová správa:

Rozpočtové opatrenie zohľadňuje druhý návrh prílohy na rok 2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2015 o fi-
nancovaní materských škôl, základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, v ktorom boli za-

pracované zmeny z návrhu dodatku č. 2 k spomenutému VZN a bola v ňom opravená hodnota jednotkového koeficien-
tu. Obec opatrením ušetrí 8 004 €, ktoré sa presunú do podprogramu 4.3.

V podprograme 4.3 sa zvyšujú výdavky na elektrickú energiu. Na odbernom mieste vznikol nedoplatok 4 168 € a dodá-

vateľ elektriny zvýšil mesačnú zálohu v roku 2020 na 3 447 €. Vysoký nedoplatok za rok 2019 spôsobila stavebná fir-
ma, ktorá používala elektrické ohrievače na kúrenie a vysušovanie stien pri ukončovaní výstavby. Dodávateľ sa od-

mietol na nedoplatku podieľať, nakoľko obec vysokú spotrebu odhalila až pri ročnom vyúčtovaní elektriny. Zároveň 
bola podaná žiadosť o zníženie zálohových platieb podľa reálnej spotreby, ktorá by mala byť vo výške okolo 40 € za 

mesiac.

Do projektu 8.5.4 sa presunú prostriedky z projektu 8.5.5, keďže rekonštrukcia verejného osvetlenia si podľa vypraco-
vaného rozpočtu vyžiada viac prostriedkov, ako sa pôvodne predpokladalo.

Vplyv na rozpočet:

Bez vplyvu na celkový rozpočet.

Spracoval a predkladá:

Ing. Zuzana Jancová, starostka obce

Návrh uznesenia č. I-xx/2020:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1-1/2020 podľa predloženého návrhu č. 1 starostky obce.

Návrh zverejnený:

13. 02. 2020


