Návrh druhej úpravy rozpočtu obce Pravenec na rok 2017

VÝDAVKY
zdroj

funkčná
položky
klasifikácia podpoložky

názov

schválený
rozpočet

návrh
na
úpravu

rozpočet po
úprave

Komentár

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

41

633016 reprezentačné

6000

-4500

1500

41

642002 Bežné transfery nezisk. org.

3000

+1000

4000

presun prostriedkov na položky v rámci oddielu Kultúrne služby –
ostatné v súvislosti s oslavami 750. výročia prvej písomnej zmienky
navýšenie finančných prostriedkov na položke z dôvodu

04.5.1 Cestná doprava

41

635006

bežná údržba MK, vysprávky,
odvodnenie MK

59800

+26000

85800

pôvodný rozpočet na uvedenej položke bol nasledovný:
cesta pri fut. ihrisku 30000 eur
cesta Drahy 10000 eur
úprava odstavnej plochy pri futbalovom ihrisku 3100 eur
vysprávky MK + zemné práce 6200 eur
oprava mosta cez rieku Nitra 7500 eur.
Po úprave bude rozpočet na uvedenej položke nasledovný:
cesta pri fut. ihrisku 30000 eur
cesta Drahy 7000 eur
cesta pri kaštieli 29000 eur (schválenie opravy cesty z dôvodu
havarijného stavu uznesením č. 39/2017
úprava odstavnej plochy pri futbalovom ihrisku 3100 eur
vysprávky MK + zemné práce 6200 eur
oprava mosta cez rieku Nitra 7500 eur
zimná údržba komunikácií 3000 eur

05.1.0 Nakladanie s odpadmi
presun prostriedkov na položky v rámci oddielu Kultúrne služby –
ostatné v súvislosti s oslavami 750. výročia prvej písomnej zmienky
presun prostriedkov na položku „uloženie odpadu“

41

633004 odpadové nádoby, prístroje

31700

-7050

24650

41
41

637004 Zber a odvoz odpadu

16000
7400

-2000
+2000

14000
9400

0

+1000

1000

vypracovanie auditu existujúceho stavu verejného osvetlenia + návrh
novej sústavy verejného osvetlenia

100

+1400

1500

presun prostriedkov z položky šport – bežná údržba na položku šport –

637012 Uloženie odpadu

navýšenie položky z dôvodu zvýšenia výdavkov na uloženie odpadu

06.4.0 Verejné osvetlenie

41

41

637005 špeciálne služby
08.1.0 Rekreačné a športové služby
633006 Šport – všeobecný materiál

41

635006 Šport – bežná údržba

3500

-1200

2300

41

636001 prenájom pozemkov

0

+200

200

41

711001 nákup pozemkov

0

+500

500

500
300

-500
+100

0
400

41
41

08.2.0 Kultúrne služby – Klub dôchodcov
633016 jarmok ľudových remesiel
642002 klub dôchodcov kolónia - príspevok

všeobecný materiál z dôvodu, že údržba tenisového ihriska v časti
kolónia sa robila vo vlastnej réžii, t. z., že sa kupoval iba materiál
presun prostriedkov na položku šport – všeobecný materiál, nakoľko
údržba sa robila vo vlastnej réžii a na údržbové práce sa kupoval
materiál, ktorý sa vykazuje na položke šport – všeobecný materiál
prenájom pozemku od SVP, š.p. pod prístreškom na futbalovom
ihrisku
kúpa pozemku od SVP, š.p. pod bufetom na futbalovom ihrisku

presun položky do oddielu Kultúrne služby - ostatné
navýšenie príspevku z dôvodu zakúpenia oblečenia pre Tatrovanku

08.2.0 Kultúrne služby – ostatné

41

633016

reprezentačné charakteru materiálu
(jarmok ľudových remesiel)

0

+1300

1300

41

634004

preprava občanov na oslavy 750.
výročia 1. písomnej zmienky

0

+100

100

41

71

71

41

41

637002

výdavky súvisiace s oslavami 750.
výročia 1. písomnej zmienky

výdavky súvisiace s oslavami 750.
637002 výročia 1. písomnej zmienky –
honoráre pre účinkujúcich
propagačné materiály v súvislosti
637003 s oslavami 750. výročia 1. písomnej
zmienky
propagačné materiály v súvislosti
637003 s oslavami 750. výročia 1. písomnej
zmienky
637036

pohostenie pre účastníkov osláv
750. výročia 1. písomnej zmienky

0

+3000

3000

0

+450

450

presun položky jarmok ľudových remesiel z oddielu Kultúrne služby –
Klub dôchodcov; presun prostriedkov z oddielu 01.1.1 (reprezentačné)
vo výške 300 eur na nákup pamätných plakiet pri príležitosti osláv 750.
výročia 1. pís. zmienky o obci, občerstvenie pre hostí a bezplatná
konzumácia jedného nápoja pre účastníka osláv (občana Pravenca)
preprava občanov z časti obce kolónia do časti obce dedina a späť
finančné prostriedky presunuté z oddielu 01.1.1. (reprezentačné) a to
nasledovne:
ozvučenie, moderovanie, pódium 1300 eur
honoráre za vystúpenia 400 eur (kryté z vlastných zdrojov)
vyobrazenie motívu 750. výročia 1. písomnej zmienky formou grafity
na stenu pri tenisových kurtoch 600 eur
hracie atrakcie 400 eur
externý manažment osláv 100 eur
časť honorárov pre účinkujúcich krytá z dotácie TSK

finančné prostriedky presunuté z oddielu 01.1.1. (reprezentačné)

0

+550

550
propagačné materiály kryté z vlastných zdrojov

0

+950

950

0

+3500

3500

finančné prostriedky presunuté z oddielu 01.1.1. (reprezentačné) –
bezplatné pohostenie pre každého účastníka osláv (občana Pravenca
a účinkujúcich) formou jednej porcie pripraveného jedla

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

41

632001 DS – elektrická energia
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
642001 dotácie občianskym združeniam

41

PRÍJMY
druh

funkčná
klasifikácia

zdroj

názov

1

71

312008 Dotácia z TSK

3

41

454001 (z rezervného fondu)

3000

+1000

4000

navýšenie položky z dôvodu čerpania na 91%

0

+200
+28000

200

príspevok pre OZ Ľudia pre Bôrik

schválený
rozpočet

návrh
na
úpravu

rozpočet po
úprave

0

+1000

1000

133000

+27000
+28000

160000

Príjmy z prevodu peňažných fondov

Rozpočet obce po druhej úprave
Príjmová časť rozpočtu sa zvyšuje spolu vo výške
v tom: bežné príjmy
kapitálové príjmy
príjmové finančné operácie
Výdavková časť rozpočtu sa zvyšuje spolu vo výške
v tom: bežné výdavky
kapitálové výdavky
výdavkové finančné operácie

28 000,00 €
1 000,00 €
0,00 €
27 000,00 €
28 000,00 €
27 500,00 €
500,00 €
0,00 €

Celková bilancia rozpočtu po druhej úprave sa mení nasledovne:
Príjmová časť rozpočtu
602 770,00 €
v tom: bežné príjmy
442 770,00 €
kapitálové príjmy
0,00 €
príjmové finančné operácie
160 000,00 €
Výdavková časť rozpočtu
602 770,00 €
v tom: bežné výdavky
465 970,00 €
kapitálové výdavky
136 800,00 €
výdavkové finančné operácie
0,00 €

Vyvesené: 14.8.2017

Komentár

poskytnutie dotácie z TSK na výdavky v súvislosti s oslavami 750.
výročia 1. písomnej zmienky o obci
prevod prostriedkov z rezervného fondu v súvislosti s odstránením
havarijného stavu na komunikácii pri kaštieli

