Zastupiteľstvo Obce Lietava na svojom zasadnutí, konanom 30.08. 2017,
prijalo uznesenie 28/2017, ktorým schválilo 2. úpravu rozpočtu Obce
Lietava na rok 2017 v znení schváleného návrhu na uznesenie
28/2017
Uznesenie 28/2017
Zastupiteľstvo Obce Lietava
schvaľuje
2 .úpravu rozpočtu Obce Lietava na rok 2017 v znení schváleného návrhu.

Uznesenie

28/2017

Zastupiteľstvo Obce Lietava
schvaľuje
zvýšenie rozpočtu bežných príjmov na rok 2017 o výšku +5 880 ,00 €, kapitálových príjmov
128 000,00 € a finančných operácií o 14 979,00 €.
Bežné výdavky rozpočtu obce na rok 2017 sa zvyšujú o 4 720,00 €, kapitálové výdavky
o 133 655,00 €. Úprava je dopad na príjmovú časť rozpočtu a predpokladané výdavky v
roku 2017.

Dôvodová správa
Odbor financií
v kategóriách:






spracoval 5. úpravu rozpočtu Obce Lietava, ktorá

predstavuje úpravu

Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Bežné transfery
Kapitálový transfer
Finančné operácie

+
7,00 €
390,00 €
+
6 263,00 €
+ 128 000,00 €
+ 134 979,00 €

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

+ 4 720,00 €
+133 655,00 €

Rozpočet Obce Lietava po 2. úprave 2017
V EUR
Schválený
rozpočet

Rozpočet po 2.
úprave

Školstvo

Poznámka

Bežné príjmy

903 240

935 700

30 300

Bežné výdavky

278 602

296 240

548 542

Bežný rozpočet

624 638

639 460

-459 295

Kapitálové príjmy

20 000

148 000

0

Kapitálové výdavky

87 000

252 755

Kapitálový rozpočet

-107 000

Finančné operácie –
príjmové
Finančné operácie výdavkové

-104 755

0
0

0

15 000

150 634

Finančné operácie

15 000

150 634

0

Príjmy vrátane FO

938 240

1 234 334

30 300

Výdavky vrátane FO

365 602

548 995

548 542

NÁVRH NA 5. ÚPRAVU ROZPOČTU 2016
I. BEŽNÝ ROZPOČET
1.PRÍJMY
Bežné príjmy celkom

+ 5 880 EUR

1. 1. Daňové príjmy

+ 7,00 €

Rozpočet daňových príjmov sa mení v položke
121 003 Daň z bytov a nebytových priestorov

+ 7,00

Úprava v príjmoch vyplýva zo rozpočtovania príjmov na v roku 2017.
1. 1. Nedaňové príjmy
Prenájom Televízneho káblového rozvodu
Príjem z vkladov

-

390,00 €

-

300,00
90,00

Rozpočet navrhovanou zmenou nedaňových príjmov má dopad na počet účastníkov TKR
a príjem z vkladov – t.r. banke nerozučtováva.
1.2. Transfery od FO a zo ŠR
311 Grant pre Hasičské zbory
312 012 ŽSK – kultúrne podujatia
312 012 ŽSK – revitalizácia verejného priestranstva
312 012 MV SR – dotácia na matriku
312 012 Príjam na financovanie volieb
312 012 Rodinné prídavky

+ 6 263,00 €
+ 2 300,00
+ 1 000,00
+ 1 495,00
+ 68,00
+ 1 200,00
+ 200,00

Úprava rozpočtu je na základe Zmlúv o poskytnutí Grantov a transferov
Kapitálové príjmy celkom
322 001 Príjem kapitálových dotácií zo ŠR detské ihriská

+128 000,00 EUR
+128 000,00

Obec v tomto roku podala žiadosti o viaceré granty a transfery.
Finančné operácie celkom

+134 979,00 EUR

Prevod finančných prostriedkov z RF na nákup úžitkového vozidla +14 979,00
Zakúpené úžitkové vozidlo v sume 24 979,00 – financované z RF.
Prijatie úveru
+120 000,00

2. BEŽNÉ VÝDAVKY
Bežné výdavky celkom

+ 4 720,00 EUR

Zmeny v bežných výdavkoch sú realizované v nadväznosti na:
- Úpravu rozpočtu daňových a nedaňových príjmov
- Na základe predpokladu plnenia výdavkov v roku 2017
KZ 41
001.02 Členstvo v združeniach
Združenie Rajecká dolina

-2 000,00 €
- 2 000,00

Navýšenie vyplýva z predpokladu plnenia uvedených položiek v roku 2017.
001.07 Audit
Výkon služieb audítora - overenie účtovnej závierky
Právne služby

212,00 €
- 288,00
+500,00

Navýšenie vyplýva z predpokladu plnenia uvedených položiek v roku 2017.
002.01 Propagácia
Propagácia na web stránkach

+ 14,00 €
+ 14,00

Navýšenie vyplýva z predpokladu plnenia uvedených položiek v roku 2017.
003.09 Prevádzka a údržba budov
OcÚ – elektrická energia
OcÚ – plyn
Voľby materiál
OcÚ – všeobecný materiál
MOS – elektrická energia
MŠ Liet. Závadka – plyn
MOS – všeobený materiál

-300,00 €
-430,00
-100,00
+ 30,00
+1 000,00
- 400,00
- 800,00
+ 400,00

V roku 2017 sa opravovali parkety na osvetovom stredisku a maľovanie priestorov.
Navýšenie vyplýva aj z predpokladu plnenia uvedených položiek v roku 2017.
003.10 Vzdelávanie

15,00 €

Cestovné náhrady

15,00

Cestovné náhrady zahŕňajú náklady a cestovné na školenia pre zamestnancov
obce

004.01 ZPOZ oslavy, posedenia
Oslavy Kód zdroja 41
Oslavy Kód zdroja 46

300,00 €
+500,00
-200,00

004.02 Matrika

+ 133,00 €

Platy, mzdy
Školenia
Cestovné
Údržba výpočtovej techniky

+ 230,00
- 37,00
- 10,00
- 50,00

004.08 Cintorínske služby, pohrebiská

-3 000,00 €

Vysvahovanie pozemku cintorín Lietava

-3 000,00

Z bezpečnostných dôvodu vybudovanie spevnenia svahu na cintoríne v Lietave.
Náklady sú presunuté do na uvedený výkon prác na kapitálové výdavky.
004.09 Miestny rozhlas
Údržba miestneho rozhlasu

+100,00 €
+100,00

Navýšenie vyplýva z predpokladu plnenia uvedených položiek v roku 2017
005.03 Ochrana pred požiarmi

+1 232,00 €

HZ – elektrická energia
HZ – čerpanie poskytnutého grantu Kód zdroja 71
Materiál – Kód zdroja 41
Palivo
Údrzba budovy

+ 32,00
+2 300,00
-1 000,00
+ 400,00
- 500,00

Úprava rozpočtu vychádza z predpokladu plnenia v roku 2017. HZ bol daný
Grant na činnosť vo výške 3 000,00 €
006.01 Odpadové hospodárstvo

2 825,00 €

Členké v neziskovej organizácií „Čipčie“

2 825,00

Obec je členom NO, ktorá bola založená za účelom získania finančných
prostriedkov na zakúpenie kompostérov pre občanov obce.
007.02 Správa a údržba verejných priestranstiev
Ochranné a pracovné pomôcky, odevy
Mzdy – kód zdroja 41
Kód zdroja 111

+130,00 €
+130,00
- 1 200,00
+ 1 200,00

Obec v roku 2017 zamestnala dvoch pracovníkov z Úradu práce, soc. vecí a rodiny,
ktorým boli zakúpené ochranné odevy a pomôcky.
Obec má spoluúčasť na finanacovaní mzdových prostriedkov pre pracovníkov
zamestnaných cez Úrad práce, soc. vecí a rodiny.
008.02 Základná
Príspevok na futbalový turnaj od jednotlivca
Dotácia z obce

0,00 €
+ 300,00
- 300,00

Základnej škole bol poskytnutý transfer o jednotlivca na futbalový turnaj.
009.18 Kultúra
Oprava Televízneho káblového rozvodu

300,00 €
+ 300,00

Náklady na oprav v roku 2017 sú vyššie oproti pôvodnému rozpočtu. Technika
sa postupne obnovuje.
010.01 Šport
ŠK – elektrická energia
ŠK – plyn
Oprava priestorov ŠK

-1 530,00 €
- 130,00
- 600,00
- 800,00

Položky sú upravené na základe predpokladaných výdavkov v roku 2017.
011.01 Verejné osvetlenie

+300,00 €

Oprava a údržba VO

+300,00

Neplánované opravy a údržba na verejnom osvetlení.
011.03 Stavby
Spoločný stavebný úrad

+100,00 €
+100,00

Úprava rozpočtu vychádza z predpisu požadovanej dotácie na činnosť v roku 2017
13 01 Podporná činnosť – správa obce
Palivo voľby
Oprava motorových vozidiel
Poistenie vozidiel
Údržba výpočtovej techniky
Nájom Lesné spoločenstvo

+5 889,00 €
+ 40,00
+ 1 800,00
+300,00
- 200,00
- 14,00

Kolky, ceniny
Poplatky D-COM spoločnosti
Všeobecné služby
Voľby – stravné /KZ 111/
Voľby – odmeny
Hlavný kontrolór – invalidné poistenie
- fond zamestnanosti
Zrážková daň

+80,00
+1 443,00
+1 500,00
+250,00
+800,00
- 60,00
- 20,00
- 30,00

Úprava rozpočtu vychádza z predpokladu čerpania výdavkov v roku 2017

Kapitálové výdavky celkom

004. 08 Cintorínske a náboženské služby

+ 133 655,00 EUR

+11 900,00

Vybudovanie spevňovacieho múru
+10 500,00
Kúpa pozemku pod cintorín v Lietavskej Závadke
+1 400,00
Nutné vybudovanie z bezpečnostných dôvodov – hrozí zosuv zeminy.
007. 01 Správa a údržba miestnych komunikácií

+136 500,00

Rekonštrukcia miestnych komunikácií /KZ46/
+15 000,00
-„- z úveru
+120 000,00
Pozemok – miestna komunikácia
+ 1 500,00
Zlý technický stav existujúcich komunikácií a rozšírenie miestnych komunikácií o
nové.
007. 02 Údržba verejných priestranstiev

-21,00

Úžitkové vozidlo s valníkom

-21,00

Nákupná cena bola nižšia, ako postavený rozpočet.
008. 01 Materská škola

-14,00

Prevádzkové stroje a zariadenia

-14,00

Nákupná cena bola nižšia, ako postavený rozpočet.
008. 02 Základná škola

+1 500,00

Zvýšenie energetickej úspory – budova ZŠ

+1 500,00

Podaná žiadosť na dotáciu na zateplenie celého obvodného plášťa + úsporne
energetické zariadenia.

010. 01 Šport

- 6 210,00

Viacúčelové ihrisko – projekt
Detské ihrisko
Prístavba telocvičňe
Záhradná kosačka

1 120,00
13 000,00
-20 000,00
- 330,00

Podaná žiadosť na dotáciu na viacúčelové ihrisko
011.01 Verejné osvetlenie

-2 000,00 €

Rozšírenie verejného osvetlenia

-2 000,00
- 8 000,00 €

011.03 Stavby
Revitalizácia verejného priestranstva – Liet.Závadka
Vybudovanie chodníkov
Rozšírenie vodovodu

3 000,00
-7 000,00
-4 000,00

========================================
Príjmy Materskej školy
Navýšenie položiek:
292 012
223 002

Predkladá Ing. Milan Matejkov
hlavný kontrolór obce

+ 8 300,00 EUR

+ 6 300,00
+ 2 000,00

Ing. Pavol Gašpierik
starosta obce

