Zastupiteľstvo Obce Lietava na svojom zasadnutí, konanom
2017,
prijalo uznesenie
/2017, ktorým schválilo 3. úpravu rozpočtu Obce
Lietava na rok 2017 v znení schváleného návrhu na uznesenie
/2017
Uznesenie

/2017

Zastupiteľstvo Obce Lietava
schvaľuje
3 .úpravu rozpočtu Obce Lietava na rok 2017 v znení schváleného návrhu.

Uznesenie

/2017

Zastupiteľstvo Obce Lietava
schvaľuje
zvýšenie rozpočtu bežných príjmov na rok 2017 o výšku +42 ,00 €, kapitálových príjmov
0,00 € a finančných operácií o 15 000,00 €.
Bežné výdavky rozpočtu obce na rok 2017 sa zvyšujú o 0,00 €, kapitálové výdavky o 0,00 €.
Úprava je dopad na príjmovú časť rozpočtu a predpokladané výdavky v roku 2017.

Dôvodová správa
Odbor financií
v kategóriách:






spracoval 3. úpravu rozpočtu Obce Lietava, ktorá

Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Bežné transfery
Kapitálový transfer
Finančné operácie RF

predstavuje úpravu
12,00 €
0,00 €
+
30,00 €
0,00 €
+ 15 000,00 €
+

Navrhovanou zmenou v príjmovej časti rozpočtu sa upraví rozpočet aj vo výdavkoch, vrátane
zmien v programovej štruktúre – v rozpise podprogramových položiek.
 Bežné výdavky
0,00 €
 Kapitálové výdavky
0,00 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu dôjde z presunu nedočerpaných výdavkových položiek na
presun prečerpaných výdavkových položiek – bežný aj kapitálový rozpočet.
Rozpočet Obce Lietava po 3. úprave 2017
V EUR
Schválený
rozpočet

Rozpočet po 3.
úprave

Školstvo

Poznámka

Bežné príjmy

903 240

935 742

30 300

Bežné výdavky

278 602

296 240

548 542

Bežný rozpočet

624 638

639 502

-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

165 634

Finančné operácie

15 000

165 634

0

Príjmy vrátane FO

938 240

1 249 376

30 300

Výdavky vrátane FO

365 602

548 995

548 542

NÁVRH NA 3. ÚPRAVU ROZPOČTU 2016
I. BEŽNÝ ROZPOČET
1.PRÍJMY
Bežné príjmy celkom

+ 42,00 EUR

1. 1. Daňové príjmy

+ 12,00 €

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

+ 12,00

Úprava v príjmoch vyplýva zo rozpočtovania príjmov na v roku 2017.
1. 1. Nedaňové príjmy

0,00 €
0,00

1.2. Transfery od FO a zo ŠR
311

Grant od jednotlivca

+ 30,00 €
+

30,00

Úprava rozpočtu je na základe poskytnutia Grantov a transferov
Kapitálové príjmy celkom

0,00 EUR
0,00

Finančné operácie celkom

+15 000,00 EUR

Prevod finančných prostriedkov z RF na nákup rekonštrukciu MK +15 000,00

2. BEŽNÉ VÝDAVKY
Bežné výdavky celkom

0,00 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
001.01 Reprezentačné výdavky

200,00 €

Zakúpenie reprezentačných predmetov

200,00

Rok 2017 sa nesie v duchu výročia narodenie Juraja Thurzu, ktorý žil na
Lietavskom hrade – zakúpené plakety a upomienkové predmety
001.02 Členstvo v združeniach

-400,00 €

Združenie Rajecká dolina
Miestna akčná skupina

- 200,00
-200,00

Zníženie vyplýva z predpokladu plnenia uvedených položiek v roku 2017.
003.09 Prevádzka a údržba budov

+250,00 €

OcÚ – Oprava – údržba obecného majetku

+250,00

V tomto období sa opravil hromozvod na budove obecného úradu.
003.10 Vzdelávanie

-100,00 €

Školenia

-100,00

Nie je predpoklad čerpania do konca roku 2017
004.01 ZPOZ oslavy, posedenia

+2 230,00 €

Oslavy, podujatia Kód zdroja 41
Oslavy, podujatia Kód zdroja 46

+2 200,00
+30,00

004.08 Cintorínske služby, pohrebiská

37,00 €

Poplatky za program

+37,00

Poplatky sa menia podľa úkonov v roku a nie je predpoklad presného
určenia výdavku pri zostavovaní rozpočtu obce.
005.03 Ochrana pred požiarmi
Materiál – Kód zdroja 41
Údržba budovy, techniky
Servis automobilu IVECO
Úprava rozpočtu vychádza z

+106,00
- 106,00
+ 18,00
predpokladu plnenia v roku 2017.

006.01 Odpadové hospodárstvo
Vývoz komunálneho odpadu

+18,00 €

-1 800,00 €
-1 800,00

Nie je predpoklad vyčerpania rozpočtovanej položky do konca roku 2017.
007.02 Správa a údržba verejných priestranstiev

-38100 €

Stravné zamestnancom

- 381,00

Obec v roku 2017 zamestnala dvoch pracovníkov z Úradu práce, soc. vecí a rodiny,
ktorí končia pracovný pomer k 30.9.2017.
008.02 Základná

+160,00 €

Rodinné prídavky na deti

+160,00

Základná škola v tomto období nemá dieťa v hmotnej núdzi. Obec vypláca rodinné
prídavky na 3 deti, ktoré majú trvalý pobyt v Lietave. Príjemcu RP určuje
ÚPSVaR.
010.01 Šport
Oprava priestorov ŠK

-214,00 €
- 214,00

Položky sú upravené na základe predpokladaných výdavkov v roku 2017.

Kapitálové výdavky celkom

0,00 EUR

004. 08 Cintorínske a náboženské služby

+6 000,00

Vybudovanie spevňovacieho múru

+6 000,00

Nutné vybudovanie z bezpečnostných dôvodov – hrozí zosuv zeminy.
005.03 Ochrana pred požiarmi
Projektová dokumentácia

+1 600,00 €
+1 600,00

Obec požiadala o dotáciu na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice. Podmienkou
bolo vypracovanie projektovej dokumentáciu na uvedených objekt.
010. 01 Šport

+214,00

Viacúčelové ihrisko – projekt
+ 214,00
Obec hradila poplatky za vydané stanoviská príslušných orgánov k uvedenej stavbe.
011.01 Verejné osvetlenie

-3 000,00 €

Rozšírenie verejného osvetlenia

-3 000,00

011.03 Stavby
Vodovod Obrazná – Liet.Závadka

Predkladá Ing. Milan Matejkov
hlavný kontrolór obce

- 4 814,00 €
-4 814,00

Ing. Pavol Gašpierik
starosta obce

