2. zmena rozpočtu Obce Volkovce na rok 2016
Dôvodová správa
1. Druhá úprava rozpočtu Obce Volkovce v roku 2016 je vypracovaná 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 3.443,- eur (oproti
schválenému rozpočtu po 1. úprave) v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu.
Prehľad 2. úpravy v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Obce Volkovce na rok 2016.
schválený 1. úprava
rozpočet
Bežné príjmy OÚ
Bežné príjmy ZŠ
Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy OÚ
Príjmové finančné operácie OÚ
Príjmy spolu

rozpočet
po 1.úprave

rozpočtu

2. úprava
rozpočtu

rozpočet
po 2. úprave

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

+ 2.000,00 580.797,00 + 3.443,00
584.240,00
0,00
12,00
0,00
12,00
+ 2.000,00 580.809,00 + 3.443,00 584.252,00
+
0,00
195,00
0,00
195,00
+
0,00
5.296,00
0,00
5.296,00
+ 2.000,00 586.300,00 + 3.443,00 589.743,00

Bežné výdavky OÚ
280 284,00
Bežné výdavky ZŠ
187 480,00
Bežné výdavky spolu
467 764,00
Kapitálové výdavky OÚ
75 465,00
Kapitálové výdavky ZŠ
0,00
Výdavkové finančné operácie OÚ 41 071,00
Výdavky spolu
586.300,00

- 6.805,00 273.479,00 + 21.105,00
294.584,00
+ 308,00
187.788,00 + 2.338,00 190.126,00
- 6.499,00
461.267,00 + 23.443,00 484.710,00
+ 6.469,00
81.934,00 - 20.000,00
61.934,00
+ 2.028,00
2.028,00
0,00
2.028,00
0,00
41.071,00
0,00
41.071,00
+ 2.000,00 586.300,00 + 3.443,00 589.743,00

Príjmy celkom po 2. úprave:
bežné príjmy (obec) navýšenie

o 3.443,- €

(+)

Výdavky celkom po 2. úprave:
v tom:
bežné výdavky (obec)
navýšenie o 21.105,- €
kapitálové výdavky (obec) zníženie
o 20.000,-€

(+)
(-)

bežné výdavky (ZŠ) navýšenie

(+)

o 2.338,-€
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ZMENY:
A. Bežné príjmy – zvýšenie o 3.443 ,- €, v tom :
Nové:
- - transfer na učebnice pre ZŠ
+ 30,- €
312012org.0 111
- - transfer pre ZŠ – dohodovacie konanie
+ 2.308,-€
312012 org.2 111
- /navýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov o 6%/
- - transfer rod. príd. .-osob. príjemca (I. Novosadová)+ 230,-€ 312001 org.20 111
Zmena – navýšenie položky:
- transfer z recyklačného fondu
+ 875,- €
312001 org.11 132
B. Bežné výdavky – zvýšenie o 21.105,- € v tom:
Zmeny – navýšenie položiek:
-

obce – všeobecný materiál
obce- prac. odevy, obuv, pomôcky pre VPP
obce – školenia, kurzy, semináre
obce – špeciálne služby(/vypr. GP, činnosť BOZP)
obce- štúdie, posudky(/znal. posudok Ing. Števula)/
obce – stravovanie (nákup stravných lístkov)
obce – prídel do SF za obec
obce – pokuty a penále /pokuta ČOV/
nakl. s odpadmi - vývoz kom. odpadu zo zdr. rec. fon
nakl. s odpadmi - vývoz KO(/vlastné zdroj)/
nakl.s odp. vodami - oprava a údržba prečerp.šácht
rozvoj bývania – byt. náj. dom energie
VPP – tar., zákl. plat /vlastné zdroje/
VPP – os. príplatok /vlastné zdroje/
VPP – star. poistenie /vlastné zdroje/
rozvoj obcí - oprava, údržba budov, objektov
/oprava domu smútku/
kultúrne služby – akcie OCU
MŠ – poistné do ost.ZP
MŠ – knihy, noviny ,časopisy
MŠ – prac.odevy, obuv
MŠ – prepravné deti MD
MŠ – nemocenské dávky /p. Husárová PN/
ZŠ – všeob. materiál /okapy ZS, štrk/
soc. dávky - rodinné prídavky na nákup potravín
/I.Novosadová/

+ 3.000,- € 0111 633006 41
+
97,- € 0111 633010 41
+
81,- € 0111 637001 41
+ 570,- € 0111 637005 41
+ 60,- € 0111 637011 41
+ 2.500,- € 0111 637014 41
+ 230,- € 0111 637016 41
+ 500,- € 0111 637031 41
+ 875,-€ 0510 637012 132
+ 2.000,- € 0510 637004 41
+ 2.620,- € 0520 635004 41
+ 230,- € 0610 632001 41
+ 3.300,- € 0620 611000 41
+ 1.500,- € 0620 612001 41
+ 700,- € 0620 625002 41
+ 250,- € 0620 635006 41
+ 1.380,- € 0820 637002 41
+ 200,- € 09111 623000 41
+
7,- € 09111 633009 41
+ 55,- € 09111 633010 41
+ 70,- € 09111 634004 41
+ 150,- € 09111 642015 41
+ 500,- € 09121 633006 41
+ 230,- € 1070 633011 41

D. Kapitálové výdavky – zníženie 20.000,- €:
- z dôvodu, že obec nebude v r.2016 riešiť výkup pozemkov, rozpočtované fin. prostriedky vo výške
20.000,- presúvame na bežné výdavky /0610 711001/
Vypracoval: Ing. I. Horňáková
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Návrh 2. zmeny rozpočtu Obce Volkovce na rok 2016 bol zverejnený na úradnej tabuli Obce
Volkovce.

Obecné zastupiteľstvo vo Volkovciach dňa 21.10.2016 uznesením č. XIV/14 na svojom XIV.
zasadnutí schvaľuje 2. úpravu rozpočtu na rok 2016.

JUDr. Ondrej Kozolka
starosta obce
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