Druhá úpravu rozpočtu obce Pravenec na rok 2016

VÝDAVKY
zdroj

funkčná
položky
klasifikácia podpoložky

schválený
rozpočet

názov

návrh
rozpočet po
na
úprave
úpravu

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány
631001 Cestovné náhrady - tuzemské

41
41
41
41

634002 servis, údržba, opravy a výdavky ...
637001 Školenia, porady, semináre
637005 Špeciálne služby

0
500
400
7000

+100
+500
-100
-500

100
1000
300
6500

200
0

-50
+50

150
50

0

+350

350

0

+600

600

17000
4000

+19000
-800

36000
3200

800
0

-300
+650
19500

500
650

01.3.1 Všeobecné personálne služby

41
41

621 Poslanci – poistné do VšZP
623 Poslanci – poistné do Dôvery
04.5.1 Cestná doprava

41

633006 Cestná doprava – všeobecný materiál

41

637005

Projektová dokumentácia na opravu MK
pri futbalovom ihrisku
635006 Bežná údržba MK
713004 Autobusová zastávka - prístrešok

41
41

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

41
41

633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie
713004 Komunálna technika - krovinorez

PRÍJMY
druh
3

funkčná
klasifikácia

zdroj
41

schválený
rozpočet

názov

454002 prevod prostriedkov z peňaž. fondov (RF)

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

19 500,00 €
0,00 €
0,00 €
19 500,00 €
19 500,00 €
19 650,00 €
- 150,00 €
0,00 €

pričom celková bilancia rozpočtu po prvej úprave je nasledovná:
Príjmová časť rozpočtu
524 865,00 €
v tom: bežné príjmy
399 790,00 €
kapitálové príjmy
0,00 €
príjmové finančné operácie
125 675,00 €
Výdavková časť rozpočtu
524 865,00 €
v tom: bežné výdavky
386 715,00 €
kapitálové výdavky
138 150,00 €
výdavkové finančné operácie
0,00 €

106175

návrh
rozpočet po
na
úprave
úpravu
+19500
19500

125675

Komentár k návrhu 2. úpravy rozpočtu obce Pravenec na rok 2016
Predmetom úpravy je:
a) vytvorenie novej položky „cestovné náhrady – tuzemské“ z dôvodu, že doteraz takáto položka
v rozpočte absentovala, avšak ju bolo potrebné vytvoriť z dôvodu vzniku výdavkov uvedeného
druhu, v súvislosti dopravou pracovníčky obecného úradu na pracovnú poradu
b) zníženie výdavkov na položke „školenia, porady, semináre“ z dôvodu vytvorenia zdroja krytia pre
položku „cestovné náhrady – tuzemské“
c) navýšenie výdavkov na položke „servis, údržba, opravy a výdavky ...“ v sume o 500 eur z dôvodu
opravy obecného motorového vozidla
d) zníženie výdavkov na položke „špeciálne služby“ z dôvodu vytvorenia zdroja krytia pre navýšenie
položky „servis, údržba, opravy a výdavky ...“
e) vytvorenie novej položky „Poslanci – poistné do Dôvery“ z dôvodu, že doteraz takáto položka
v rozpočte absentovala, a niektoré poslanci OZ a členovia komisií sú zdravotne poistení aj
v zdravotnej poisťovni Dôvera
f) zníženie výdavkov na položke „Poslanci – poistné do VšZP“ z dôvodu vytvorenia zdroja krytia pre
položku „Poslanci – poistné do Dôvery“
g) vytvorenie novej položky v odvetví cestná doprava v súvislosti výrobou informačných tabúľ na
autobusové zastávky
h) vytvorenie položky „Projektová dokumentácia na opravu MK pri futbalovom ihrisku“ z dôvodu
z dôvodu prijatia rozhodnutia OZ rekonštruovať MK pri ihrisku a potreby spracovania
jednoduchého projektu, rozpočtu a výkazu výmer
i) navýšenie výdavkov na položke „Bežná údržba MK“ o 19000 eur z dôvodu prijatia rozhodnutia OZ
rekonštruovať miestnu komunikáciu pri futbalovom ihrisku
j) zníženie výdavkov na položke „Autobusová zastávka – prístrešok“ z dôvodu, že reálny výdavok na
obstaranie prístrešku bol 3164 eur
k) zníženie rozpočtu na položke „Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie“ z dôvodu, že zakúpená
vyžínačka bola zakúpená v akcii za výhodnú cenu a 300 eur z pôvodného rozpočtu 800 eur bude
použitý na zakúpenie krovinorezu
l) vytvorenie novej položky „Komunálna technika – krovinorez“ z dôvodu potreby zakúpenia
nového krovinorezu, nakoľko cena opravy pokazeného krovinorezu sa približuje k cene na nákup
nového krovinoeru.

V Pravenci, 27.5.2016

vyvesené: 27.5.2016
zvesené:

