Zastupiteľstvo Obce Lietava na svojom
zasadnutí, konanom 3.9.
2014, prijalo uznesenie
101/2014, ktorým schválilo 3. úpravu rozpočtu
Obce Lietava na rok 2014 v znení schváleného návrhu na uznesenie
101/2014
Uznesenie

101/2014

Zastupiteľstvo Obce Lietava
schvaľuje
3.úpravu rozpočtu Obce Lietava na rok 2014 v znení schváleného návrhu.

Uznesenie

101/2014

Zastupiteľstvo Obce Lietava
schvaľuje
zvýšenie rozpočtu bežných príjmov na rok 2014 o výšku +2 055,00 €, ktoré pozostáva
z úpravy 7 príjmových položiek.
Bežné výdavky rozpočtu obce na rok 2014 sa zvyšujú o 500,00, kapitálový rozpočet sa
čerpanie rozpočtu k 8/2014
upravuje v 11 položkách bez navýšenia Úprava je dopad na
a predpokladané výdavky v roku 2014.

Dôvodová správa
Odbor financií
v kategóriách:
•
•
•
•

spracoval 3. úpravu rozpočtu Obce Lietava, ktorá

predstavuje úpravu

Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Bežné transfery
Finančné operácie

0€
+ 1500 €
+ 555 €
0€

Navrhovanou zmenou v príjmovej časti rozpočtu sa upraví rozpočet aj vo výdavkoch, vrátane
zmien v programovej štruktúre – v rozpise podprogramových položiek.
• Bežné výdavky
• Kapitálové výdavky

+ 500 €
0€

Rozpočet Obce Lietava po 3. úprave 2014
V EUR
Schválený
rozpočet

Rozpočet po 3.
úprave

Školstvo

Poznámka

Bežné príjmy

719 160

735 867

8 565

Bežné výdavky

232 011

246 632

433 925

Bežný rozpočet

487 149

487 680

-425 360

0

0

0

Kapitálové výdavky

47 300

37 000

Kapitálový rozpočet

-47 300

-37 000

15 000

15 000

Finančné operácie

15 000

15 000

0

Príjmy vrátane FO

734 160

750 867

8 565

Výdavky vrátane FO

279 311

283 632

433 925

Kapitálové príjmy

Finančné operácie –
príjmové
Finančné operácie výdavkové

0
0

0

NÁVRH NA 2. ÚPRAVU ROZPOČTU 2014

I. BEŽNÝ ROZPOČET
1.PRÍJMY
Bežné príjmy celkom
1. 1. Daňové príjmy

+2 055 EUR
+ 0€

Rozpočet daňových príjmov sa nemení

1. 1. Nedaňové príjmy

+ 1500 €

Rozpočet navrhovanou zmenou nedaňových príjmov sa mení v položkách :
Príjmy z prenájmu obecného majetku
Príjmy z prenájmu TKR

+650
+850

Úprava v príjmoch vyplýva z plnenia k 8/ 2014.
1.2. Transfery od FO a zo ŠR
a) ZŠ – školské pomôcky deti z rodín v hmot.núdzi /kód zdroja 111/
b) ZŠ – stravné deti z rodín v hmotnej núdzi /KZ 111/
c) Dotácia na matriku
d) Dotácia na ŽP
e) Register obnovy evidencie pozemkov

+ 555 €
+32
+200
+119
-17
+221

Úprava v príjmoch vyplýva z plnenia k 8/ 2014.

1. 3. Finančné operácie

0€

2. BEŽNÉ VÝDAVKY
Bežné výdavky celkom

+ 500 EUR

Zmeny v bežných výdavkoch sú realizované v nadväznosti na:
- Úpravu rozpočtu z daňových a nedaňových príjmov
- Zníženie položiek vo výdavkovej časti, kde nie je predpoklad ich plnenia
- Skutočnosť plnenia rozpočtu k 8/ 2014
KZ 41
001.02 Členstvo v združenia a organizáciách
3,00 €
Upravuje sa položka poplatok – Združenie Rajecká dolina + 3,00
Úprava je na základe zvýšenia príspevkov na prevádzku v roku 2014.

003.09 Prevádzka a údržba budov
El. energia MOS o
Plyn OcÚ o
El. energia MŠ Liet.Závadka
Plyn MŠ Liet. Závadka
OcÚ – všeobecný materiál
DS – elektrická energia

- 2 518,00 €
- 680,00 €
-1 500,00 €
- 450,00 €
- 400,00 €
+ 500,00 €
+ 12,00 €

Navýšenie vyplýva z predpokladu plnenia uvedených položiek do konca 2014.
003.10 Vzdelávanie

+230,00 €

V tomto roku sa zvýšila účasť na školeniach z dôvodu prechodu na nový informačný
systém a z dôvodu legislatívnych zmien v samospráve .
004.01 ZPOZ, oslavy obce

+1000,00 €

Oslavy financované z grantov od jednotlivcov + 1000,00 €
Jednotlivci prispeli finančnou čiastkou na konanie „Lietavských letných slávnosti“
004.02 Matrika

+119,00 €

+ 119,00 €
Odvody do poisťovní
Výdavky sa rozpočtujú na základe výšky pridelených finančných prostriedkov na prenesený
výkon štátnej správy .
004.08 Pohrebníctvo

-500,00 €

Údržba cintorínov
-500,00 €
Nie je predpoklad naplnenia položky do konca roku 2014 .
005.03 Ochrana pred požiarmi

- 2 750,00 €

Vodné, stočné
Palivo
Oprava budovy HZ
Oprava hasičskej techniky
Bežný transfér

+100,00
+100,00
-2 800,00
-350,00
+200,00

Úpravy položiek vyplývajú z predpokladu plnenia do konca r. 2014.
006.01 Odpadové hospodárstvo

+ 820,00 €

Odvoz komunálneho odpadu
Odvoz veľkokapacitných kontajnerov

+1 500,00
-680,00

Úpravy položiek vyplývajú z predpokladu plnenia do konca r. 2014.

007.01 Správa a údržba MK

+ 2 133,00 €

+ 985,00
Projekt.dokumentácia cesta „Holý vŕšok“
Správa a údržba MK
+ 2 648,00
Zimná údržba MK
-1 500,00
Úpravy položiek vyplývajú z predpokladu plnenia do konca r. 2014.

007.02 Správa a údržba ver.priestranstiev

+ 150,00 €

Stravovanie

+150,00

Obec zamestnala cez ÚPSVaR 3 pracovníkov na plný pracovný úväzok.
009.01 Kultúra

-9,00 €

Knihy, časopisy
+ 41,00
Stravovanie
+150,00
Oprava TKR
-200,00
Úpravy položiek vyplývajú z predpokladu plnenia do konca r. 2014.
010.01 Šport

-40,00 €

ŠK el. energia
-100,00
ŠK plyn
+60,00
Úpravy položiek vyplývajú z predpokladu plnenia do konca r. 2014.
011.01 Služby pre občanov – verejné osvetlenie

-350,00 €

Oprava a údržba verejného osvetlenia
+ 150,00
VO – el. energia
- 500,00
Úprava položiek vyplývajú z predpokladu plnenia do konca r. 2014.
011.03 Stavby

500,00 €

500,00
Protipovodňové práce
Úprava položiek vyplývajú z predpokladu plnenia do konca r. 2014

13 01 Podporná činnosť – správa obce

+ 1 712,00 €

Poštovné služby
Palivo
Servis a údržba áut
Všeobecné služby
Inžinierske služby
Stravovanie
Poplatky bankám

+ 200,00
+ 100,00
- 300,00
+ 44,00
+ 1188,00
+ 180,00
+100,00

Odborný posudok protipovodňové práce

+200,00

Úprava je na základe skutočného čerpania výdavkov k 8/2014 a predpokladu plnenia do
konca roku 2014.

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Kapitálové výdavky

0,00 €

Vzhľadom k tomu, že obec má rozpracovaných viacero investičných akcií, pri určení stratégie
poradia prác sa upravujú jednotlivé položky:
- 717 001 – Vodovod Liet.Závadka
- 1924,00
- 718 005 – Kamerový systém
- 1300,00
- 717 001 – Multifunkčné ihrisko
- 3000,00
- 717 002 – Rekonštrukcia HZ
3351,00
- 717 001- Oddychová zóna pri OcÚ
- 2000,00
- 717 001 – Vybudovanie chodníkov
- 2000,00
- 717 001 – Oporný múr
- 1000,00
- 717 001 – Oddychová zóna
+ 8200,00
- 716
- Územný plán obce
+ 800,00
- 717 001 – Prístavba telocvične
- 5000,00
- 717 002 – Rekonštrukcia MŠ Liet.Závadka 3873,00
Úprava je na základe čerpania výdavkov k 8/ 2014 a predpokladu plnenia do konca r. 2014.

Predkladá Ing. Milan Matejkov
hlavný kontrolór obce

Ing. Pavol Gašpierik
starosta obce

