
 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

Číslo poradia: 4.7 

 

13. NOVEMBER 2019 

6. riadne rokovanie obecného zastupiteľstva 

Číslo spisu: 

 

231/2019 

 

 

Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 14/2019 

 

Materiál obsahuje: 

1. Návrh na uznesenie 

2. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 14/2019 

3. Dôvodová správa 

 

Materiál sa doručuje: 

1. Starosta obce 

2. Zástupca starostu obce 

3. Poslanci obecného zastupiteľstva 

4. Hlavná kontrolórka obce Valaská 

5. Prednostka obecného úradu 

6. Zapisovateľka 

7. Komisie: 

- Pre financie a správu majetku obce 

 

Počet príloh: 1/1 

Dátum vyexpedovania materiálu: 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča 

Funkcia: starosta obce 

Podpis: 

Vypracoval: Ing. Zuzana Slivková 

Funkcia: samostatný odborný referent 

ekonom. referátu 

Podpis: 

 

 

 

 

 

 

 



NÁVRH UZNESENIA 

zo  6. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného 13. novembra 2019 

_______________________________________________________ 
 

 

1. Bod 4.7 programu:  Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 

14/2019 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. ......../2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

 

 

SCHVAĽUJE 

 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na 

základe ods. 2 písm. b), c) a d) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v z. n. p. a o zmene a doplnení niektorých zákonov Rozpočtové 

opatrenie č. 14/2019 

 

 
 zvýšenie výdavkov: 

program 1   0111     Verejná správa      +     5 000 € 

program 5   0660-1  Bývanie a občianska vybavenosť   +   16 250 € 

 

 v celkovej sume zvýšenie výdavkov     +    21 250 € 

 

Dôvodová správa  

Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 14/2019 

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na 

základe ods. 2 písm.b), c) a d) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v z.n.p. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 

príjmov, a to    

 



zvýšenie výdavkov: 

program 

1   Správa obce 

0111   Verejná spáva    /   637   služby         +   5 000 € 

5   Rozvoj obce 

0660-1   Bývanie a občianska vybavenosť /   637   služby          + 16 250 € 

 

v celkovej sume                         +   21 250 €

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V obci Valaská, dňa     

                                                                                                                                     

................................................ 

              Mgr. Peter Jenča 

          starosta obce Valaská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Odôvodnenie: 

 

 0111 – Verejná spáva – obec plánuje od 1.1.2020 spustiť novú webovú stránku obce, 

na jej spustenie je potrebné vykonať zrealizovanie prác z jedného redakčného systému 

do druhého ešte v roku 2019, z tohto dôvodu je potrebné navýšiť podpoložku 637040 

služby v oblasti informačno-komunikačných technológií o sumu 5 000 €. 

 

 0660 – 1 – Bývanie a občianska vybavenosť – obecné byty – obec Valaská je vlastníkom 

bytov na Nám. 1.mája 460/8, na ktorých je evidovaný nedoplatok v celkovej sume 

16 250 €, z toho dlžoba za Bartošovcov je 12 887 € a za Harvanovcov 3 341 €. Ako 

vlastník bytov sme túto dlžobu bytovému domu povinní uhradiť, z toho dôvodu žiadame 

navýšenie rozpočtu na podpoložke 637004 všeobecné služby o sumu 16 250 € 

 


