Zastupiteľstvo Obce Lietava na svojom 1. zasadnutí, konanom 26.11.
2014, prijalo uznesenie
15 /2014, ktorým schválilo 5. úpravu rozpočtu
Obce Lietava na rok 2014 v znení schváleného návrhu na uznesenie
15/2014
Uznesenie

15/2014

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

Uznesenie

15/2014

Zastupiteľstvo Obce Lietava
schvaľuje
zvýšenie rozpočtu bežných príjmov na rok 2014 o výšku +812,00 €, ktoré pozostáva z úpravy
5 príjmových položiek.
Bežné výdavky rozpočtu obce na rok 2014 sa zvyšujú o 3 553,00 €. Úprava je dopad na
čerpanie rozpočtu a predpokladané výdavky v roku 2014.

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

+
+
+

200,00€
430,00 €
182,00 €
0€
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

+ 3 553,00 €
+ 0,00 €

Rozpočet Obce Lietava po 5. úprave 2014
V EUR
Schválený
rozpočet

Rozpočet po 5.
úprave

Školstvo

Poznámka

Bežné príjmy

719 160

744 489

8 565

Bežné výdavky

232 011

260 055

433 925

Bežný rozpočet

487 149

484 434

-425 360

0

17 400

0

Kapitálové výdavky

47 300

52 500

Kapitálový rozpočet

-47 300

-35 100

15 000

15 000

Finančné operácie

15 000

15 000

0

Príjmy vrátane FO

734 160

776 889

8 565

Výdavky vrátane FO

279 311

312 555

433 925

Kapitálové príjmy

Finančné operácie –
príjmové
Finančné operácie výdavkové

0
0

0

NÁVRH NA 5. ÚPRAVU ROZPOČTU 2014
I. BEŽNÝ ROZPOČET
1.PRÍJMY
Bežné príjmy celkom

+812 EUR

1. 1. Daňové príjmy

+ 200 €

Rozpočet daňových príjmov sa mení v položke:
111 003 – Dane z príjmov FO
Navýšenie podielových daní na rok 2014

+ 200

1. 1. Nedaňové príjmy

+ 430 €

Rozpočet navrhovanou zmenou nedaňových príjmov sa mení v položkách :
Porušenie predpisov
+80
Cintorínske poplatky
+350

Úprava v príjmoch vyplýva z predpokladu plnenia do konca roku 2014.
1.2. Transfery od FO a zo ŠR
a/ Dotácia na Register obnovy evidencie pozemkov
b/ Dotácia na voľby

+ 182 €
+ 7
+ 175

Úprava je na základe písomných oznámení o pridelení uvedených dotácií.
1. 3. Finančné operácie

0€

2. BEŽNÉ VÝDAVKY
Bežné výdavky celkom

+ 3 053 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
- Na základe pridelených transferov do konca roku 2014

KZ 41

001.07 Právne služby
-300,00 €
Upravuje sa položka poplatok za poskytnutie právnych služieb, nakoľko nie je predpoklad
čerpania do konca roku 2014
002.01 Poplatky webová propagácia
30,00 €
Upravuje sa položka poplatok – Info na webových portáloch + 30,00 z dôvodu predpokladu
plnenie do konca roku 2014
003.03 Obecné zastupiteľstvo
50,00 €
Upravuje sa položka položka 637 001 – zasadnutia obecného zastupiteľstva z dôvodu
predpokladu plnenie do konca roku 2014
003.09 Prevádzka a údržba budov
Oprava obecného majetku
Revízia plynových zariaden
MOS – všeobecný materiál
OcÚ – všeobecný materiál

+905,00 €
+ 15,00
- 30,00
+ 720,00
+ 200,00

Navýšenie vyplýva z predpokladu plnenia uvedených položiek do konca 2014.
004.02
Všeobecný materiál
Poplatky za telefón

0,00 €
+ 28,00
- 28,00

Úprava rozpočtu je z dôvodu predpokladaného plnenia položiek do
004.09 Údržba miestneho rozhlasu

konca roku 2014

-350,00 €

Údržba MR
-350,00
Nie je predpoklad plnenia do konca roku 2014.

008.02 Transfer školské pomôcky ZŠ Lietava

+ 30,00 €

Transfer
+30,00
Transfer na výdavky na školské pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi – financovanie je
zo ŠR.
009.01 Kultúra

+624,00 €

+260,00
Odvody do poisťovní a fondov
Vydanie „Lietavských zvestí“
+200,00
Spevokoly
+164,00
Úprava položiek vyplývajú z predpokladu plnenia do konca r. 2014.
009.01 Šport

+500,00 €

Detské ihriská

+500,00

Úprava položiek vyplývajú z predpokladu plnenia do konca r. 2014.
011.01 Služby pre občanov – verejné osvetlenie

+ 1 450,00 €

Oprava a údržba verejného osvetlenia
Verejné obstarávanie – verejné osvetlenie

+ 550,00
+ 900,00

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

13 01 Podporná činnosť – správa obce
Poštovné – Register obnovy ev. pozemkov
Poštovné služby
Poplatky bankám
Diaľničná známka
OON – mimo prac. Pomeru
Telefón

KZ 111
Stravovanie voľby
Palivo – voľby
Telefón voľby

+ 614,00 €
+ 7,00
+ 50,00
+ 50,00
- 50,00
+ 366,00
+ 120,00

+ 41,00
+ 20,00
+ 10,00

Úprava je na základe skutočného čerpania výdavkov
2014.

Predkladá Ing. Milan Matejkov
hlavný kontrolór obce

a predpokladu plnenia do konca roku

Ing. Pavol Gašpierik
starosta obce

