1. zmena rozpočtu Obce Volkovce na rok 2016
Dôvodová správa
k bodu programu: Návrh na 1. zmenu rozpočtu Obce Volkovce na rok 2016
1. Úprava rozpočtu Obce Volkovce sa v roku 2016 vykonáva v Návrhu na 1. zmenu rozpočtu
Obce Volkovce v roku 2016. Je vypracovaný v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj
zmysle Vnútorného predpisu vedenia účtovníctva a zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami Obce Volkovce.
2. Úpravami v zmysle navrhovaných zmien dôjde k ovplyvneniu schváleného objemu
celkových rozpočtovaných prostriedkov, a to k navýšeniu o 2.000,- eur (oproti
schválenému rozpočtu) v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu.
Prehľad 1. úpravy v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Obce Volkovce na rok 2016.
schválený
rozpočet
Bežné príjmy OÚ
Bežné príjmy ZŠ
Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy OÚ
Príjmové finančné operácie OÚ
Príjmy spolu

578.797,00
12,00
578.809,00
195,00
5.296,00
584.300,00

+
+
+
+
+
+

Bežné výdavky OÚ
Bežné výdavky ZŠ
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky OÚ
Kapitálové výdavky ZŠ
Výdavkové finančné operácie
Výdavky spolu

280.284,00
187.480,00
467.764,00
75.465,00
0,00
41.071,00
584.300,00

+
+
+
+
+

Príjmy celkom po 1. úprave navýšenie o
bežné príjmy (obec)
navýšenie o
kapitálové príjmy
bez zmeny
príjmové finančné operácie
bez zmeny
Výdavky celkom po 1. úprave navýšenie o
v tom:
bežné výdavky (obec)
zníženie o
bežné výdavky (ZŠ)
navýšenie o
kapitálové výdavky (obec)
navýšenie o
kapitálové výdavky /ZŠ/
navýšenie o
výdavkové finančné operácie bez zmeny
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rozpočet
po 1. úprave

1.úprava
rozpočtu
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00

6.805,00
308,00
6.499,00
6.469,00
2.028,00
0,00
2.000,00

580.797,00
12,00
580.809,00
195,00
5.296,00
586.300,00
273.479,00
187.788,00
461.267,00
81.934,00
2.028,00
41.071,00
586.300,00

+ 2.000,00 €

+
+
+

6.805,00 €
308,00 €
6.469,00 €
2.028,00 €
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NÁVRH ZMIEN:
A. Bežné príjmy
1) zvýšenie z dôvodu vyššieho očakávaného preplatenia výdavkov na aktivačnú činnosť o 658,€, zároveň sa mení zdroj 111 na zdroj 1AC1
2) zvýšenie príjmov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy o 322,- €, s ktorými sa pri
zostavovaní rozpočtu nepočítalo:
- 308,- € na učebnice
14,- € na register adries
3) zvýšenie podielových daní o 1.020,- €
B. Kapitálové príjmy – bezo zmien
C. Príjmové finančné operácie – bezo zmien
D. Bežné výdavky – za obec
- ide o zníženie niektorých rozpočtových položiek, u ktorých sa nepredpokladá naplnenie, celkom
o 6.805,- €
E. Bežné výdavky – za ZŠ
- zvýšenie z dôvodu dotácie na učebnice vo výške 308,- €
F. Kapitálové výdavky – navýšenie o 6.469,- €, v tom:
projektová dokumentácia - spevnené plochy areál ZŠ Volkovce vo výške
projektová dokumentácia – rekonštrukcia školskej kuchyne vo výške
rozšírenie verejného osvetlenia vo výške
nákup autobusovej zastávky pri ZŠ Volkovce vo výške

150,- €
240,- €
1.379,- €
4.700,- €

G. Kapitálové výdavky ZŠ – navýšenie o 2.028,- € z dôvodu zakúpenia kuchynského robota do
školskej kuchyne
H. Výdavkové finančné operácie – bez zmien

Vypracovala: Ing. I. Horňáková

Návrh 1. zmeny rozpočtu Obce Volkovce na rok 2016 bol zverejnený na úradnej tabuli Obce
Volkovce dňa 14.6.2016
Zvesené dňa: .......................

Obecné zastupiteľstvo vo Volkovciach dňa 30.6.2016
schvaľuje 1. úpravu rozpočtu na rok 2016.

uznesením č.XII/10 na svojom XII. zasadnutí

JUDr. Ondrej Kozolka
starosta obce
1. zmena rozpočtu Obce Volkovce na rok 2016
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