
Návrh č. 1 rozpočtového opatrenia č. 3-5/2021
Príjmy (- 415 930 €)
Nedaňové príjmy

• Položka 220 sa znižuje o 17 500 €.

• Položka 290 sa zvyšuje o 2 570 €.

Granty a transfery

• Položka 320 Vodozádržné opatrenia základná škola sa znižuje o 200 000 €

• Položka 320 Rekonštrukcia kotolne základnej školy sa znižuje o 31 000 €

• Položka 320 Vodozádržné opatrenia pri obecnom úrade sa znižuje o 170 000 €.

Výdavky (- 415 930 €)
Podprogram 1.1.4 Služby a kancelárske vybavenie

• Položka 630 sa zvyšuje o 971 €.

Podprogram 2.1 Materská škola

• Položka 620 sa znižuje o 6 250 €.
• Položka 630 sa zvyšuje o 6 250 €.

Projekt 8.1.1 Kúpa pozemkov

• Položka 710 sa znižuje o 2 630 €.

Projekt 8.2.2 Základná škola

• Položka 710, kód zdroja 111 sa znižuje o 231 000 €.
• Položka 710, kód zdroja 41 sa zvyšuje o 14 870 €.

Projekt 8.3.2 Úpravovne vody

• Položka 710 sa zvyšuje o 1 188 €.

Projekt 8.5.2 Vodozádržné opatrenia pri obecnom úrade

• Položka 710, kód zdroja 111 sa znižuje o 170 000 €.
• Položka 710, kód zdroja 41 sa znižuje o 10 000 €.

Projekt 8.5.4 Kamerový systém

• Položka 710 sa znižuje o 14 671 €.

Projekt 8.7.1 Rekonštrukcia domu opatrovateľskej služby

• Položka 710 sa znižuje o 4 658 €.

Dôvodová správa:
V príjmovej časti rozpočtového opatrenia sa ráta so zníženým výberom vodného z dôvodu predĺženého odpisovania 
stavov vodomerov a príjmov od obyvateľov domu opatrovateľskej služby z dôvodu neobsadeného miesta. Položka 290 
sa zvyšuje o vrátené dotácie od dobrovoľných hasičov. Na grantových položkách sa znižujú príjmy z dotácií, ktoré budú 
poskytnuté v budúcom roku (vodozádržné opatrenia) a z dôvodu nižšej poskytnutej dotácie (odstránenie havarijnej situ-
ácie kotolne v základnej škole).

V podprograme 1.1.4 sa pridávajú prostriedky na právne zastúpenie v súvislosti s mimosúdnym vyrovnaním s bývalým 
riaditeľom domu opatrovateľskej služby.

V podprograme 2.1 sa presúvajú prostriedky z nečerpaných mzdových odvodov na snežné lapače na budove materskej 
školy.

Projekt 8.2.2 sa upravuje podľa čerpania. Výdavky na strechu sa znižujú o 6 130 €, výdavky na vodozádržné opatrenia 
sa znižujú o 210 000 € (dotácia bude poskytnutá v roku 2022). Výdavky na kotolňu sa upravujú podľa výšky poskytnu-
tej dotácie: 31-tisíc eur z cudzích zdrojov je nahradených 31-tisíc eurami z vlastných zdrojov.

Do projektu 8.3.2 sa pridávajú prostriedky na projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu.



Projekty 8.1.1, 8.5.2, 8.5.4 a 8.7.1 sa upravujú podľa reálneho čerpania. Kamerový systém a oplotenie domu opatrova-
teľskej služby budú realizované budúci rok.

Vplyv na rozpočet:
Zníženie rozpočtových príjmov a výdavkov o 415 930 €.

Spracoval:
Matej Tabaček, účtovník

Predkladá:
Ing. Zuzana Jancová, starostka obce

Návrh uznesenia č. VI-xx/2021:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3-5/2021 podľa predloženého návrhu č. 1 starostky obce.

Návrh zverejnený:
06. 12. 2021
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