Obec Nemce, Lúčna ul. 52, 974 01 Nemce
Rozpočtové opatrenie v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami rozpočtového hospodárenia
Obce Nemce schválených dňa 15.6.2017 uznesením č. 183/2017 s účinnosťou od 1.7.2017.

Číslo: 1/2019
Splnomocňujúce ustanovenie alebo štatutár obce: Alena Samuelčíková, starostka obce

Zmena rozpočtu Obce Nemce na rok 2019
Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
Druh rozpočtového opatrenia:
zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie príjmových finančných operácií, zvýšenie bežných výdavkov

A. Bežné príjmy
Názov položky
Poplatky z predaja a služieb
Spolu zmena bežné príjmy

Klasifikácia
Ekonom
223

Kód zdroja
41

Rozpočet
schválený
3 020

Návrh na zmenu
RO č.1/2019
+ 3 580
+ 3 580

Rozpočet po zmene
RO č.1/2019
6 600
6 600

Zdôvodnenie: Pri zostavovaní a následnom schvaľovaní rozpočtu na rok 2019 sa predpokladali príjmy na základe akcií, ktoré boli súčasťou
plánu akcií obce Nemce v roku 2018. Vzhľadom na nové vedenie obce po voľbách do orgánov samosprávy obce v novembri 2018, kedy bol
rozpočet obce na rok 2019 už obecným zastupiteľstvom schválený, potreba úpravy niektorých príjmov a výdavkov v rozpočte je možná až na
prvom riadnom zasadnutí nového OZ v mesiaci február 2019. V príjmoch je zohľadnené navýšenie o príjmy z predaja vstupeniek na Prvý ples
obce Nemce konaný dňa 9.2.2019, ako aj predpokladané príjmy z ďalšieho predaja monografie obce Nemce v roku 2019.
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B. Príjmové finančné operácie
Názov položky
Prevod z RF
Spolu zmena príjmové FO

Klasifikácia Kód zdroja
Ekonom
454
46

Rozpočet
schválený
30 000

Návrh na zmenu
RO č.1/2019
+ 1 874
+ 1 874

Rozpočet po zmene
RO č.1/2019
31 874
31 874

Zdôvodnenie: Pri kontrole priestorov kultúrneho domu začiatkom mesiaca február 2019 bolo v časti prednej prístavby objektu na poschodí
zistený havarijný stav v strope miestnosti, ktorú používa FS Partizán – seniori na uskladnenie vecí pri tanečnom nácviku v sále KD. Pre
dlhotrvajúce sneženie a dážď došlo k premokaniu stropu tejto miestnosti. Starostka obce zabezpečila klampiarsku čatu p. Murgaša, ktorý
obhliadkou strechy zistil, že povrch strechy tejto časti prístavby je z kanadského šindla a časom došlo k jeho značnému opotrebeniu a aj
k odchýleniu okrajov krytiny od podkladu, kde chýbala aj parozábrana a primeraný spád strehy. Nakoľko bolo treba tento stav urýchlene riešiť,
práce boli vykonané firmou bezodkladne v priebehu 3 pracovných dní. Z dôvodu že sa jednalo o havarijný stav a jeho odstránenie, obec v zmysle
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách ÚS a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže na základe
rozhodnutia obecného zastupiteľstva použiť na vykrytie takýchto nepredvídaných výdavkov prostriedky rezervného fondu obce vo výške
skutočne vynaložených výdavkov. Jedná sa tu o výdavky, ktoré neboli rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu alebo kapitálového
rozpočtu.

C. Bežné výdavky
Kapitola: 08.2.0 – Ostatné kultúrne služby, KD, knižnica
Položka RK
Kód zdroja
Rozpočet
Návrh na zmenu
Rozpočet po zmene
schválený
RO č.1/2019
RO č. 1/2019
630 Tovary a služby
41
18 750
+ 2 280
21 030
630 Tovary a služby
46
0
+ 1 874
1 874
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu zmena 08.2.0
18 750
+ 4 154
22 904
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Zdôvodnenie: Navýšenie položky tovary a služby pre akciu Prvý ples obce Nemce zdôvodnenú v príjmovej časti návrhu RO č. 1/2019 a to vo
výške príjmov, v čiastke 2 280 Eur obsiahnutej v celkovej sume A. Bežné príjmy návrhu rozpočtového opatrenia, ako aj náklady v sume 1 874
Eur na opravu strechy prístavby KD Nemce.
Kapitola: 09.1.1.1 – Predškolská výchova a vzdelávanie - MŠ
Položka RK
Kód zdroja
Rozpočet
Návrh na zmenu
Rozpočet po zmene
schválený
RO č.1/2019
RO č. 1/2019
610 Mzdy, platy, príjmy
111
0
+ 750
750
620 Poistné do poisťovní
111
0
+ 260
260
630 Učebné pomôcky
111
0
+ 290
290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu zmena 09.1.1.1
0
+ 1 300
1 300
Zdôvodnenie: V navýšení bežných výdavkov Materskej školy sú štátne prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre 5 ročné deti, ktoré majú pred
povinnou školskou dochádzkou a je možné ich použiť na mzdy, odvody do poisťovní a pomôcky pre výchovno-vzdelávací proces týchto detí.
Vyvesené v úradnej tabuli v obci dňa: 06.02.2019
Zvesené z úradnej tabule v obci dňa: 25.02.2019
Schválené Obecným zastupiteľstvom Nemce dňa: 21.02.2019 Uznesením číslo 17/2019.

Alena Samuelčíková
starostka obce
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