Rozpočtové opatrenie č.2/2016

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE
Č. 2/2016

1

Rozpočtové opatrenie č.2/2016

Rozpočet Obce Brehov na rok 2016- návrh na zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č.2/2016

Obecné zastupiteľstvo v Brehove schválilo dňa 16.12.2015 uznesením 42/2015 rozpočet na
rok 2015 ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej časti 175 465,00 € a vo výdavkovej
časti vo výške 175 465,00 €.
Rozpočtovým opatrením č.2/2016
dochádza k zmenám v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, ktoré sú rozdelené na
tri časti a predstavujú:





A - presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.
B - povolené prekročenie a viazanie príjmov
C - povolené prekročenie a viazanie výdavkov
D – povolené prekročenie a viazanie finančných operácií

sa

Príjmová – časť D:
 + 10 000,00 € – zvýšenie finančných príjmov ,, prebytok za rok 2015 ,, v položkách
EK 454 001
Výdavky – časť D:
 + 10 000,00 € – zvýšenie kapitálových výdavkov ,, výkonné a zákonodarne orgány ,,
v položkách EK 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia
Príjmová – časť B:
 + 11 650,00 € – zvýšenie bežných príjmov v položkách EK 111 003 výnos dane z
príjmov
Výdavky – časť B:
 + 480,00 – zvýšenie bežných výdavkov ,, výkonné a zákonodarne orgány ,,
v položkách EK 633 013 Softvér-digitálna ortofotomapa
Výdavky – časť B:
 + 1 320,00 € – zvýšenie bežných výdavkov ,, výkonné a zákonodarne orgány ,,
v položkách EK 637 004 všeobecné služby
Výdavky – časť B:
 + 1 500,00 € – zvýšenie bežných výdavkov ,, výkonné a zákonodarne orgány ,,
v položkách EK 637 012- 2 poplatky a odvody – splátka UPN
Výdavky – časť B:
 + 350,00 € – zvýšenie bežných výdavkov ,, výkonné a zákonodarne orgány ,,
v položkách EK 637 012- 4 poplatky a odvody – licencia ortofotomapa
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Výdavky – časť B:
 + 8 000,00 € – zvýšenie bežných výdavkov ,, zásobovanie vodou ,,
v položkách EK 637 004 všeobecné služby

SUMARIZÁCIA

Schválený
rozpočet na rok
2016

Rozpočet po
1.zmene

RO č.2/2016

Rozpočet po
2.zmene

1.Bežný rozpočet
Príjem:
Výdavok:
Rozdiel:

175 465,00
175 465,00
0,00

176 466,00
176 466,00
0,00

11 650,00
11 650,00
0,00

188 116,00
188 116,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

21 650,00
21 650,00
0,00

198 116,00
198 116,00
0,00

2.Kapitálový rozpočet
Príjem:
Výdavok:
Rozdiel:
3. Finančné operácie
Príjem:
Výdavok:
Rozdiel:
CELKOM
Príjem:
Výdavok:
Rozdiel:

153 465,00
153 465,00
0,00

176 466,00
176 466,00
0,00

Dôvodová správa :
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom
roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom roku. Príslušný orgán
obce (OZ) vykonáva podľa potrieb zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka
rozpočtovými opatreniami.
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
a zákonov NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladá starosta obce Rozpočtové opatrenie č.
2/2016 na zmenu rozpočtu obce na rok 2016 navrhnuté zmeny sú vypracované na základe
reálnych potrieb obce..
Navrhované zmeny upravujú schválený rozpočet nasledovne:
Bežné príjmy – na základe predbežného plnenia k 31.04.2016 na príjmovej položke ,, daň
z príjmov fyzických osôb , je predpoklad prekročenia tejto položky za rok 2016. Priemerné
mesačné plnenie je na úrovni cca. 11 000 €.
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Bežné výdavky – na výdavkovej strane bežného rozpočtu navrhujem upraviť jednotlivé
položky z dôvodu očakávaného prekročenia rozpočtu do konca roka . Rozpis položiek je
podrobne uvedený vyššie v časti navrhovanej úpravy bežného rozpočtu. Aktuálne čerpanie na
položke ,, zásobovanie vodou – špeciálne služby ,, je mesačne podľa splátkového kalendára
879,00 € ,, 9 mesačné splátky po 879,00 € ( 7 911,00 €) ,, splátkový kalendár bol uzatvorený
medzi veriteľom VVS, a.s a obcou Brehov za neuhradené faktúry z roku 2015 predmetom
faktúry je za montáž vodojemu v hodnote 10 558,62 €.
Príjmové finančné operácie navrhujem zvýšiť o + 10 000,00 € prebytok roka 2015 ,,
výsledok hospodárenia za rok 2015 ,, bude použitý na krytie schodku kapitálového rozpočtu.
Kapitálové výdavky navrhujem zvýšiť o + 10 000,00 € rekonštrukcia a modernizácia
navrhujem úpravy z dôvodu úhrady faktúr na rekonštrukčných prácach obecného úradu nákup
okien a nákup nábytku do obecného úradu : dvier, kuchynskej linky, police a skríň v celkovej
hodnote 9 430,00 €.
Rozpočtovým opatrením č.2/2016 došlo k nasledovným zmenám rozpočtu
Plánované rozpočtové celkové príjmy v roku 2016 vo výške 175 465,00 € boli upravené na
198 116,00 plánované rozpočtové celkové výdavky v roku 2016 vo výške 175 465,00 € boli
upravené na 198 116,00 konečný rozpočet po 2. zmene v roku 2016 zostáva vyrovnaný.

Súčasťou rozpočtového opatrenia č.2/2016 je aj príloha č.1,2,3 – podrobný rozpis príjmových
a výdavkových položiek.

spracovala : Ing. Zuzana Lukáčová
V Brehove 05.05.2015

Ján Balog
starosta obce
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