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Návrh na zmenu rozpočtu
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Predkladá:
Ing. Michal Kotrady
starosta obce

Návrh na uznesenie:
vo vnútri materiálu

Spracoval:
Ing. Lucia Vitkovská
vedúca oddelenia
Stanovisko komisie:
Dôvodová správa k návrhu na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 18/2018:

1. Viazanie príjmov a viazanie výdavkov podľa §14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004
Z.z. a to:
a) Obec Smižany má v rozpočte na rok 2018 zahrnutú žiadosť o nenávratný finančný príspevok na
stavebné úpravy a zateplenie MŠ Ružovej. Žiadosť bola zamietnutá, preto znižujeme kapitálové
príjmy vo výške 220 970,00 Eur a kapitálové výdavky vo výške 252 550,00 Eur. Prebytok vo
výške 31 580,00 Eur navrhujeme použiť na navýšenie výdavkov na technickú vybavenosť na
Panskom kruhu na zrealizovanie dažďovej a splaškovej kanalizácie. Celkový rozpočet na
realizáciu kanalizácie je vo výške 95 000,00 Eur. V roku 2018 máme schválený rozpočet
49 821,00 Eur, ďalej navýšime o 8 600,00 Eur (uhradené príspevky v roku 2018) a sumu
4 999,00 Eur navrhujeme z uhradenej zmluvnej pokuty.
2. Povolené prekročenie príjmov a výdavkov podľa §14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č.
583/2004 Z.z a to:
a) Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 321 – prísp. na infraštruktúru a navýšenie výdavkov na
položke rozpočtu 0610 700 – technická vybavenosť Panský kruh o sumu 8 600,00 Eur na
zrealizovanie splaškovej a dažďovej kanalizácie na Panskom kruhu (uhradené príspevky na
technickú vybavenosť v roku 2018).
b) Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 222 – zmluvné pokuty o sumu 22 613,00 Eur
a navýšenie výdavkov na položkách rozpočtu:
0610 700 – technická vybavenosť Panský kruh o sumu 4 999,00 Eur
09121 700 – projektová dokumentácia a realizácia plynovej prípojky na ZUŠ o sumu 17 614,00
Eur.
Uznesenie č.
/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Smižany
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 18/2018
1. Viazanie príjmov a viazanie výdavkov podľa §14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004
Z.z. a to:
1

a) 312001 – dotácia na stavebné úpravy a zateplenie MŠ Ružová – zníženie príjmov o sumu
220 970,00 Eur
09111 717 – rekonštrukcia MŠ Ružová – zníženie výdavkov o sumu 252 550,00 Eur
(program 9.1.1)
2. Povolené prekročenie príjmov a výdavkov podľa §14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č.
583/2004 Z.z a to:
a) 321 – príspevky na infraštruktúru – zvýšenie príjmov o sumu 8 600,00 Eur
0610 700 – technická vybavenosť Panský kruh zvýšenie výdavkov o sumu 8 600,00 Eur
(program 3.3.1)
b) 222 – zmluvné pokuty – zvýšenie príjmov o sumu 22 613,00 Eur
0610 700 – technická vybavenosť Panský kruh – zvýšenie výdavkov o sumu 4 999,00 Eur
(program 3.3.1)
09121 700 – projektová dokumentácia a realizácia plynovej prípojky na ZUŠ – zvýšenie
výdavkov o sumu 17 614,00 Eur (program 9.6)
Ing. Mária Dudžáková
prednostka OcÚ

Ing. Michal Kotrady
starosta obce
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