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NÁVRH UZNESENIA
z 15. riadneho rokovania
Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného 24. februára 2021

________________________________________________________________
K bodu 5.1 programu: Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2021
____

Uznesenie č. ......./2021
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
§ 14 zákona ods. 2 písm. a), b), c) a d) č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z. n. p. a o zmene a doplnení niektorých zákonov Rozpočtové opatrenie č.
1/2021:
1. použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu bežných
a kapitálových výdavkov vo výške 97 500,- Eur
Dôvodová správa:
Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2021
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na základe
§ 14 zákona ods. 2 písm. a),.b), c) a d) 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

zvýšenie príjmov:
454 prevod prostriedkov z peňažných fondov

v celkovej sume zvýšenie príjmov

+ 97 500 €

97 500 €

Pokračovanie uznesenia č. ...../2021 z rokovania OcZ konaného dňa 24. 2. 2021
zvýšenie výdavkov:
program
1 Správa obce


0111 Verejná spáva

/ 633 materiál
/637 všeobecné služby

+ 15 000 €
+ 5 000 €

3 Doprava


0451 Cestná doprava

/ 716 projektová dokumentácia

+ 4 500 €

5 Rozvoj obce


0620-1 Rozvoj obce

v celkovej sume zvýšenie výdavkov

/ 717 rekonštrukcie a modernizácie + 73 000 €

97 500 €

V obci Valaská, dňa

.......................................
Mgr. Peter Jenča
Starosta obce Valaská

Odôvodnenie:
V príjmovej časti navýšenie podpoložky 454001 prevod peňažných prostriedkov z peňažných
fondov – prevod z rezervného fondu v sume 97 500 € na financovanie:
 bežných výdavkov spojených so skríningovým testovaním Covid-19, ktorý sa
v obci od januára vykonáva (materiálové vybavenie – ochranné pracovné
pomôcky, respirátory, rukavice, dezinfekcia, papierové servítky, kancelárske
potreby – papier, obálky, tonery, služby – stravovanie, odvoz nebezpečného
odpadu, poistenie). Z financií, ktoré prídu z MV SR na počet testovaných
bude v prvom rade vyplácaný zdravotnícky a administratívny personál a hasiči
 financovanie kapitálových výdavkov, ktoré neboli v návrhu rozpočtu na rok
2021 schválené.
Vo výdavkovej časti:


0111 – Verejná spáva – navýšenie podpoložky 633006 všeobecný materiál v sume
15 000 € na zabezpečenie dezinfekčných a ochranných prostriedkov v súvislosti
s testovaním COVID-19, navýšenie podpoložky 637004-3 všeobecné služby v sume
5 000 € na zabezpečenie služieb spojených s testovaním COVID-19.



0451 – Cestná doprava – navýšenie podpoložky 716 projektová dokumentácia –
vypracovanie projektu odstavných plôch v obci. Táto dokumentácia bola
narozpočtovaná v roku 2020, keďže zhotovenie diela nebolo úplne zrealizované, bude
dokončené v tomto roku a doplatené na základe zmluvy v sume 4 500 €.



0620 – 1 – Rozvoj obce – navýšenie podpoložky 717002 rekonštrukcie a modernizácie
– jedná sa o rekonštrukciu priestoru Detičkáreň, s rekonštrukciou sa začalo ešte v roku
2020, ale nebola dokončená z dôvodu nepredpokladaných prác spojených s realizáciou
rekonštrukcie, z toho dôvodu bolo potrebné doplniť projekt na rekonštrukciu
a prepočítať cenu diela.

