Zastupiteľstvo Obce Lietava na svojom
zasadnutí, konanom 31.3.
2014, prijalo Uznesenie
66/2014, ktorým schválilo 1. úpravu rozpočtu
Obce Lietava na rok 2014 v znení schváleného návrhu na uznesenie
/2014
Uznesenie

66 /2014

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

Uznesenie

66 /2014

Zastupiteľstvo Obce Lietava
schvaľuje
zvýšenie rozpočtu bežných príjmov na rok 2014 o výšku +12 447,00 €, ktoré pozostáva
z úpravy 5 príjmových položiek.
Bežné výdavky rozpočtu obce na rok 2014 sa zvyšujú o +1 968,00 € a kapitálové výdavky
sa zvyšujú o 1 400,00. Úprava je dopad na čerpanie rozpočtu k 31.3. 2014 a predpokladané
výdavky v roku 2014.

Dôvodová správa
Odbor financií
v kategóriách:
•
•
•
•

spracoval 1. úpravu rozpočtu Obce Lietava, ktorá

predstavuje úpravu

Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Bežné transfery
Finančné operácie

+ 200 €
+ 2 687 €
+ 9 560 €
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

+ 1 968,00 €
+ 1 400,00 €

Rozpočet Obce Lietava po 1. úprave 2014
V EUR
Schválený
rozpočet

Rozpočet po 1.
úprave

Školstvo

Poznámka

Bežné príjmy

719 160

731 607

7 365

Bežné výdavky

232 011

233 979

433 925

Bežný rozpočet

487 149

497 628

-426 560

0

0

0

Kapitálové výdavky

47 300

48 700

Kapitálový rozpočet

-47 300

-48 700

15 000

15 000

Finančné operácie

15 000

15 000

0

Príjmy vrátane FO

734 160

746 607

7 365

Výdavky vrátane FO

279 311

282 679

433 925

Kapitálové príjmy

Finančné operácie –
príjmové
Finančné operácie výdavkové

0
0

0

NÁVRH NA 1. ÚPRAVU ROZPOČTU 2014

I. BEŽNÝ ROZPOČET
1. BEŽNÉ PRÍJMY
Bežné príjmy celkom

+12 447 EUR

1. 1. Daňové príjmy

+200 €

Rozpočet navrhovanou zmenou daňových príjmov sa mení v položkách:
Daň za ubytovacie služby

+200

Navýšenie položky vyplýva z plnenia príjmov k 31. 3. 2014. V roku 2014 sa začali
poskytovať ubytovacie služby aj v rodinnom dome.

1. 1. Nedaňové príjmy

+2 687 €

Rozpočet navrhovanou zmenou nedaňových príjmov sa mení v položkách :
Príjmy z dobropisov

2 687

Uvedené príjmy sú z nespotrebovaných energií v roku 2013 a vyplatené boli v januári
2014.
1.2. Transfery od FO a zo ŠR

+9 560 €

Navýšenie transférov vychádza z plnenia príjmov k 31. 3. 2014 a predpokladu
naplnenia v roku 2014 a to v nasledovnom členení:
a) Prenesené kompetencie ZŠ /Kod zdroja 111/
b) Deti zo sociálne slabších rodín /KZ 111/
c) Stravné hmotná núdza MŠ /KZ 111/

1. 3. Finančné operácie

+9 290
+ 120
150

0€

2. BEŽNÉ VÝDAVKY
Bežné výdavky celkom

+ 1 968 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 ku dňu úpravy rozpočtu rozpočtovým opatrením

001.02 Členstvo v združenia a organizáciach + 11,00 €
Upravuje sa položka poplatok – ZMOS Bratislava
+7,00 €
- OOCR Malá Fatra + 4,00 €
Úprava

je na základe výšky členských príspevkov na rok 2014.

003.09 Obecné zastupiteľstvo

+ 0,00 €

Položka výdavkov na nemocenské poistenie +20,00 €
Položka výdavkov na starobné poistenie sa znižuje o -20,00 €
Z odmien poslancov vzniká odvod do NP, ktorý nebol na rok 2014 rozpočtovaný.
003.09 Prevádzka a údržba budov

+100,00 €

Navyšuje sa položka vodné-stočné v DS Lietava o 100,00 €. Navýšenie vyplýva
z predpokladu plnenia uvedenej položky v roku 2014.
005.01 Bezpečnosť a ochrana
+68,00 €
V tomto roku sa vykonala oprava na kamerovom systéme.
011.01 Služby pre občanov – verejné osvetlenie +100,00 €
Počas 1.- 3. Mesiaca sa vykonala výmena a oprava a výmena zdrojov svetla v obci.
13 01 Podporná činnosť – správa obce

+1 689,00 €

Nákup softwaru 1 050.00 €
Obec od 1.1.2014 prešla na nový softwarový program v oblastiach: dane a poplatky,
Evidencia obyvateľov
Mzdy a personalistiky
Podvojné účtovníctvo
+4,00 €
Nájom Lesné spoločenstvo
V tomto roku sa vyplácal nájom za pozemky pod miestne komunikácie aj za rok 20123 á 4.00
€ na rok.
Bezpečnostný projekt, kolky ceniny

298.00 €

Zo zákona o ochrane osobných údajov obci vyplynula povinnosť vypracovať bezpečnostný
projekt, ktorý nebol súčasťou rozpočtu n a rok 2014.
Voľby prezidenta SR – občerstvenie, stravné
460,00 €
- Palivo
70,00 €
- Výdavky na voľby -530,00 €/odmeny/
Úprava je na základe skutočného čerpania výdavkov k 31.3.
Dane z príjmu PO
127,00 €
Obci vyplynula daňová povinnosť za príjmy z reklamy v roku 2013.

Údržba výpočtovej techniky
+ 200,00 €
Vzhľadom na prechod na nový softwarový program bolo nutné vykonať údržbu na
výpočtovej technike.
10,00 €
Zrážková daň
Zrážková daň je súčasťou poplatkov banke za vedenie účtov.

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Kapitálové výdavky

+1400,00 €

Vzhľadom k tomu, že obec má rozpracovaných viacero investičných akcií a začínajú sa aj
nové, je potrebné upraviť kapitálový rozpočet - položiek jednotlivých projektov a to:
-

717 001 – Oddychová zóna
- +1 000,00 €
716
- Územný plán obce 400,00 €

Úprava je na základe čerpania výdavkov k 31. 3. 2014.

ŠKOLSTVO
Prenesené kompetencie na školstvo – príjmy navýšené o 9 290,00 + príjmy na deti zo
sociálne slabších rodín +120,00 a
stravné MŠ pre deti v hmotnej núdzi o +150,00.
Celkom školstvo

+ 9 560,00 – z toho:

Náväzne na príjmy sú navýšené aj výdavky školstva a to v položkách :
-

Výpočtová technika, interaktívne tabule
Energie – plyn

9 290,00
120,00

Základná škola - rozdelenie položky 223 002 –Príjem od rodičov

4 365,00 na:

Položku 223 001 – príjem od rodičov 2 365,00
Položku 312 007 – tuzemské transfery – stravné 2 000,00
Materská škola - + príjem tuzemské transfery 312 007 – stravné
- Výdaj stravné hmodná núdza 10 7 0 1 642 026 /KZ 111/

Predkladá Ing. Milan Matejkov
hlavný kontrolór obce

1 200,00 €
150,00

Ing. Pavol Gašpierik
starosta obce

