Dôvodová správa
k rozpo čtovým opatreniam 6. 2 k rozpo čtu obce Branč na rok 2014
Rozpočet obce je základným nástrojom finan čného hospodárenia v prislušnom
rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Prislušný orgán obce, t.j.
obecné zastupiterstvo vykonáva podra potreby v priebehu roka rozpo čtové opatrenia, ktorými
sú:
presun rozpo čtových prostriedkov v rámci schváleného rozpo čtu, pričom sa nemenia
celkové prijmy a celkové výdavky
povolené prekro čenie rozpo čtových yýdavkov, ak ich krytie je ohrozené nepinenim
rozpočtových prijmov, alebo sa o čakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpo čtu.
povolené prekro čenie a viazanie finan čných operácif
(rozpočtové opatrenia v oblasti finan čných opatreni môže obce vykonaf do 31. augusta
prislušného rozpo čtového roka).

•

Podra § 14 zálcona o rozpočtových pravidlách zmeny rozpo čtu schvaruje organ obce, t.j. obecné
zastupiterstvo s výnimkou ur čených pros triedkov poskytnutých zo štdtneho rozpo čtu, z Eur6pskej fink
a iných pros triedkov zo zahrani čia poskytnutých na konkrétny fi čel, z rozpo čtu iného subjektu verejnej
správy a darov, ak darca urči fi čel daru.
To znamend, že obec ku koncu roka vykoná zmenu rozpo čtu 6. 3/2014, kde sa upravia výdavkové
položky podra skuto čného pinenia. Ide o výdavky, ktoré sú hradené zo štátneho rozpo čtu. Zmena bude
uvedená v závere čnom fi čte.
Navrhnuté zmeny sú vypracované na základe reálnych potrieb obce. Podrobne rozpracovaná
zmena rozpo čtu je sú časeou materidlu (priloha č. 1).

Zmeny pripuopej časti ro:počtu:
Beine prijmy:
•.• 212003 — prijem za prenájom kultúrneho domu, doteraz bolo čerpanie vo výške 518,33
• 222003 — prijem za porušenie predpisov, ide o prijem od Krajského riaditerstva policajného
zboru za pokuty, ktoré sú prijmom obce. Čerpanie 70 €, prisrub 30 E.
•:• 223001 — spotreba vody v NBD — doteraz čerpané 4980,06 €, do konca roka o čakávame na
položke vyšši prijem.
• 223001 — poplatky za hrobové miesta — doteraz čerpané 650,72 €, navýšenie na 700 E. Priem
na položke sa nedá presne ur čif, lebo nájom za hrobové miesta sa platf na 10 rokov
dopredu.
• 223001 — prijem za odovzdanie papiera, doteraz čerpané 166,10 €, ku koncu roka o čakávame
podra pripisu ešte 25,60 E.
• 223001 — vyhlásenie v rozhlase, doteraz bolo čerpanie 317,46 E.
• 223001 — refundácia elektriny v kultúrnom dome - čerpanie 518,33 E.
• 223001 — prijem za spotrebu energie od odberaterov, t.j. lekáreri, lekári, pornohospodárske
družstvo a pod. Schválený rozpo čet 2000 €, doteraz čerpané 1804,13 €, ku konci roka na
základe vystavených faktúr o čakávame príjem cca 4900 E.
• 223001 — zápisné v knižnici — bol rozpo čtovaný vyšši prijem, ako je v skuto čnosti. Ku koncu
roka sa už neo čakáva nárast na položke.
•:• 292006 — prijem na položke poistné pinenie sa rozpo čtuje v priebehu roka, podra
skutočnosti (pinenie za okná v kultúrnom dome, zábradlie ZŠ, služobné auto).

• 292008 - z odvodov hazardných hier - presne sa nedá rozpo čtovaf príjem
Transfery od darcov:
• 311000 - finančný dar od podnikatera na podujatie „Tradície vinobrania" -200 €, na dary sa
používa k6d zdroja 72, čerpanie vo výdavkovej časti je do výšky daru.
Transfery zo štcaneho rozpo čtu (ŠR):
• 312001 - príspevok na výchovu a vzdelávanie žiaka zo sociálne znevýhodneného
prostredia. Príjem pre základnú školu bol navýšený zo strany ŠR - 683 €, doteraz čerpané
512€.
• 312001 - finančné prostriedky na výchovu detí materskej školy, ktoré majú jeden rok pred
povinnou školskou dochádzkou. Príjem vo výške 2279 € - navýšený zo strany ŠR.
• 312001- komunálne volby neboli rozpo čtované, príjem vo výške 1602,55 €.
• 312012- odchodné pre ZŠ - navýšenie oproti schválenému rozpo čtu o 1703 €.
• 312012- mimoriadne odmeny pre ZŠ, príjem vo výške 2335 €
• 312012- ponfienie položky prenesené kompetencie ZŠ zo strany ŠR.
• 312012 - vzdelávacie poukazy - navýšenie o 1805 €.
Zmeny v príjmovej časti rozpočtu:

Beiné Arýclavky:
podprogram 1.1 Činnosf obecnitto ítradu.:
• 632001 - spotreba energie - zníženie v dôsledku preplatku (mesa čná platba 207 €, preplatok
vo výške 233 €).
632001- spotreba plynu OctJ - ponfženie z dôvodu preplatku
632003 - navýšenie telekomunika čných služieb
• 633002- nákup výpo čtovej techniky
• 633004- prevádzkové stroje - doteraz nebolo čerpanie, ku koncu roka sa ani nepredpokladá.
633006 - navýšenie položky všeobecný materiál, doteraz čerpané 2533,99 €. Najvä čšiu
položku tvorí kancelársky materiál, tonery, čistiace a hygienické potreby.
633009 - knihy a odborné publikácie, čerpanie 198,05 €, navýšenie o 58 € zákony na r. 2015
633013 - nová položka softy& - patria sem aktuahzácie za programy.
633016- znfženie položky reprezenta čné výdavky, nakorko je nižšie čerpanie.
634002- servis a údržba služobného vozidla, navýšenie o 100 €
(50 €).
634005 - karty a známky - parkovacia karta (85 €), diarni čné známky
635002- navýšenie položky údržba výpo čtovej techniky
635004 - údržba zariadení - nebolo rozpo čtované, ide o opravu alarmu na 0c1:1.
635006- údržba budov - čerpanie 2395,41 €.
637004 - všeobecné služby - čerpanie 5810,72 €, najvä čšiu položku tvorí žiadosf o podporu
na zateplovanie MŠ (2000 €) a verejné obstarávanie MŠ (2400 €).
• 637005 - špeciálne služby - čerpanie 4526,71 €, najvä čšiu položku tvorí spracovanie žiadosti
o poskytnutie podpory formou dotácie vo výške 1998 €, revízie , BOZP, kontrola hasiacich
prístrojov a bleskozvodov.
642012 - odstupné definované podra zákonníka práce
podprogram 1.5. Finančnd a rozpočtovti oblast:
• 637012 - poplatky za vedenie lú čtu fondu opráv, čerpanie 72,54 €, ku koncu roka sa navýši
položka.
• 637024 - vyrovnanie kurzových rozdielov - nákup motora pre dobrovorný hasi čský zbor
z Čiech.

•

•

•

podprogram 1.6. Vo

• 621000 - 637037 - vorby: výdavky podra čerpania
podprogram 3.4. Bývanie:

• 632001 - navýšenie položky spotreba elektrickej energie (mesa čná platba 242 €, nedoplatok
1000€).

• 632001- zniženie položky spotreby plynu z dôvodu preplatku
• 632002 - spotreba vody - navýšenie položky
• 637004 - všeobecné služby, čerpanie 932,50 €, ide o kontrolu bleskozvodov a čistenie
kominov.
podprogram 3.6 Vysielacie služby:

• 635006 - na položke Iúdržba rozhlasu bolo doteraz čerpané 816,39 €.
podprogram 3.7 Cintorinske služby:

• 632001 - spotreba energie - mesa čná platba 103,06 €, nedoplatok 204 €.
• 633006 - všeobecný materiál cintoriny - čerpanie 196,29 €, ide najmä o batérie na pohreby,
zámky, štitky, zámky, konvy a iný drobný materiál.
podprogram 3.8 Aktiva čná činnosf:
• 611000 - 625007 - tarifné platy a odvody - presun pracovnika na verejni:i zeleft (program 4,
podprogram 4.2.), tým aj jeho časf mzdy a odvodov.

• 633004 - 633015- navýšenie položiek podfa čerpania
podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi:

• 633007, 637002 - zniženie položky špeciálny materiál a akcie DHZ, kde sa už nebude čerpaf
a presun financii na položku 634001 pohonné hmoty.
podprogram 4.2 Verejná

• 611000 - 625007 - preradenie zamestnanca, 50% mzdových nákladov sa bude ú čtovaf na
verejnú zelefi a 50% na športovú a kultilrnu činnosf ako pomocná sila.
• 633015 - pohonné hmoty do kosačiek (benzin, olej), čerpanie 1196,25 €.
• 635004 - oprava kosa čiek - doteraz čerpané 1031,06 €
podprogram 4.3 Verejni osvetlenie:

• 632001 - spotreba energie - mesa čná platba 1209 €, nedoplatok 952 €.
podprogram 5.1 Cestná doprava:

• 633006 - domové čisla - čerpanie 135 €.
podprogram 6.1 Nakladanie s odpadmi:

• 611000 - 625007 - zniženie mzdových nákladov, nakollo sa časf mzdových nákladov ta čtuje
na podnikaterskú činnosf, a tá sa nerozpo čtuje.
+ 632001 - zniženie spotreby energie na pre čerpávačky z dôvodu preplatku (mesa čná platba
227 €, preplatok 1655 €).
• 633004- nákup smetných nádob a odpredaj obyvaterom (prijem na položke 223001)
• 633010- pracovný odev pre zamestnancov zberného dvora
podprogram 7.1 Rekreačné a športovi služby:
• 611000-625007 - to isté ako podprogram 4.2.
• 632001 - spotreba energie - mesa čná platba 92,82 €, nedoplatok 40 €
• 633006 - zaobstaranie bet6nu pre OFK
• 637002- výdavky na „Vinobranie v obci" - do výšky prijatého daru položka 311000.
+ 642001 - transfer pre zväz zdravotne fažko postihnutých
podprogram 8.1 Klubove' a kultiirne zariadenia:
• 632001 - spotreba energie - mesa čná platba 51,70 €, nedoplatok 110 €
• 632001 - spotreba plynu v KD - zniženie z dôvodu preplatku
• 632001 - spotreba energie v klube dôchodcov - mesa čna platba 282 €, nedoplatok 364 €

• 633006 - materiál KD, ide o nákup vybavenia do kultúrneho domu, žiarovky,
hygienické, čistiace potreby a pod. Čerpanie 303,53 C.
• 635004 - oprava elektrickej rúry v hodnote 103,68 E.
• 635006 - údržba budovy KD - výmena okien, oprava záchodov, oprava strechy, čerpanie
5295,48 C.
• 637004- zrušenie položky všeobecné služby, nakorko sa ne čerpalo
podprogram 8.2 Kniinice:
• 632001 - spotreba energie v knižnici - mesa čná platba 51,70 €, bolo rozpo čtované menej
• 632001 - spotreba energie v prá čovni - mesa čná platba 178 €, nedoplatok 670
podprogram 8.3 Ostatni kultúrne služby:
•• 625003 - zrušenie položky úrazové poistenie, poistenie sa ú čtuje na obecný úrad, nakorko
ide o bezvýznamn& sumu.
podprogram 9.1 Materskti Ocala:
• 633001 - interiérové vybavenie - nákup posteli pre jednu triedu (25 de tí)
• 633002- nákup po čfta ča - hradené zo štátneho rozpo čtu
• 633006 - prerozdelenie a presun položky materiál zo ŠR - ndkup hra čiek pre deti
• 633006 - všeobecný materiál - znfženie a presun na položku 633001
• 633009 - učebné pomôcky pre deti hradené zo štátneho rozpo čtu
• 635006- údržba výpo čtovej techniky - nebolo rozpo čtované
padprogram 9.2 Zariadenie školskelo stravovania:
• 633004- nákup strojov do zariadenia školského stravovania navýšenie položky
• 633009 - knihy a odborná literatúra, čerpanie 98 E.
• 633011 - nová položka - ovocie pre deti
• 635002 - údržba výpo čtovej techniky, čerpanie 124,20 E.
• 635004 - údržba strojov, čerpanie 276,86 E.
• 637004- všeobecné služby, ide najmä o odber kuchynského odpadu. Čerpanie 209 C.
podprogram 10.2 Pomocobčanom v hmotnej
• 642026- zniženie položky, nakorko prijem zo ŠR bol znfžený aj v prfjmovej časti
Zcikladmi škola:
zmena výdaykovej časti na základe ponfženia alebo zvýšenia položiek v prfjmovej časti
(transfer zo štátneho rozpo čtu). Navýšili sa originálne kompetencie na prevádzku školského
klubu a školskej výclajne jedál
Kapitálové výclavky:
• zmena v kapitálových výdavkoch je presun z k6du zdroja 41 na k6c1 zdroja 43 - presun 3850
€, hodnota 4200 sa rozdelila na 2 495 (KZ 43) a na 1705 (KZ 41).
• 713003 - nákup telekomunikačnej techniky - obstaranie modulu na KTV za 2468,50 C.
• 716000 - projektová dokumentdcia na športovo-relaxa čný areál v hodnote 850 E.
• 717001 - položka realizácia a rekonštrukcia celkom - zniženie je z dôvodu navýšenia iných
výdavkových položiek.

Vypracovala: Ing. S. Guzmická
V Branči 21.11.2014

