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DÔVODOVA SPRÁVA

k návrhu 2. úpravy programového rozpočtu obce na rok 2018

Na základe vykonaného monitoringu programového rozpočtu obce Poproč na roky
2018 - 2020 k 15.08.2018, na základe podaných žiadostí zo strany rozpočtových
organizácií oposkytnutie dotácií z rozpočtu zriaďovateľa t.j. obce Poproč ana základe
prijatých uznesení obecného zastupiteľstva pristúpila obec k vypracovaniu návrhu 2. úpravy
programového rozpočtu obce na rok 2018.

Konkrétne zmeny vpríjmovej a výdavkovej častí rozpočtu obce:

navýšenie na strane bežných príjmov, konkrétne na podpoložkách rozpoctu:

výnos dane zpríjmov o sumu 32 796  

- prostriedky vo výške 32 796   budú použité nasledovne:

navýšenie na strane dotácií pre RO, konkrétne:

- poskytnutie transfem pre Domov dôchodcov PoproČ na základe ich žiadosti na
zakúpenie univerzálneho kuchynského robota do stravovacej prevádzky zar. 3 000  

- poskytnutie transfem pre Materskú školu pri Základnej škole s materskou školou
Poproč na základe ich žiadosti na financovanie mzdy na asistenta učiteľa 3 796  

- poskytnutie transfem pre Základnú školu s materskou školou Poproč na základe ich
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žiadosti na spolufinancovanie osláv 60. výročia ZS s MS - Časopis 1 000  

navýšenie na strane kapitálových výdavkov, konkrétne: na podpoložke rozpoctu:

41 0620 714004 nálcup traktora 25 000  

- financovanie z prostriedkov bežného rozpočtu
(z výnosu podielových daní)

46 0620 714004 nákup traktora 55 000  

- fínancovanie z prostriedkov rezervného fondu
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Program č. 3 INTERNE SLUZBY, poäprogram 3.5 Autodoprava

46 0320 717002 rekonštrukcia a modenúzácia požiamej zbrojnice 46 054  

- financovanie z prostriedkov rezervného fondu
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Program č. 5 BEZPECNOST, podprogram 5.1 Ochrana pred požiarmi



navýšenie na strane fínancných operácií príjmových, konkrétne na podpoloŽke
rozpočtu:

46 454 001 prostriedky rezervného fondu 101 054  

Rozpis upravovaných kategórií rozpočtu tvorí prílohu.

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 2. úpravu programového rozpočtu obce
na rok 2018 podľa predloženého návrhu.
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Spracovala: Ladislava Sestáková



Starosta obce Poproč

Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč konané dňa 20. augusta 2018

Návrh na 2. úpravu programového rozpočtu obce Poproč na rok 2018

V súlade s ods. 2 písm. b) a c) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe vykonaného
monitoringu programového rozpočtu obce Poproč na roky 2018 - 2020 predkladám
obecnému zastupiteľstvu návrh 2. úpravy programového rozpočtu obce Poproč na rok 2018:

Bežné príjmy obce - celkové zvýšenie o sumu 32 796  , konkrétna úprava:

100 - daňové príjmy +327966

41 111003 výnosdanezpríjmov +32 796  

Finanéné príjmy obce - celkové zvýšenie o sumu 101 054  , konkrétna úprava:

400 - príjmy z transakcií s fín. aktívami a pasívami + 101 054  

46 454 001 prostriedky rezervného fondu +101 054  

Kapitálové výdavky obce - celkové zvýšenie o sumu 126 054  , konkrétna úprava:

46 0620 714004 nákup traktora + 550006

- financovanie z prostriedkov rezervného fondu

41 0620 714004 nákup traktora + 25 000  

- financovanie z prostriedkov bežného rozpočtu
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Program č. 3 INTERNE SLUŽBY, podprogram 3.5 Autodoprava

46 0320 717002 rekonštmkcia a modemizácia poziamej zbrojnice 46 054  

- fínancovanie z prostriedkov rezervného fondu

Program č. 5 BEZPEČNOSŤ, podprogram 5.1 Ochrana pred požiarmi



Dotácia z rozpočtu obce pre RO - zvýšenie o sumu 7 796  , konkrétne:

- poskytnutie transferu pre Domov dôchodcov Poproč na základe ich žiadosti na
zakúpenie univerzálneho kuchynského robota do stravovacej prevádzky zar. 3 000  
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Program číslo 12 SOCIÄLNE SL UZBY, podprogram 12.1 Domov dôchodcov

- poskytnutie transferu pre Materskú školu pri Základnej škole s materskou školou
Poproč na základe ich žiadosti na financovanie mzdy na asistenta učiteľa 3 796  
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Program číslo 8 VZDELÄVANIE, podprogram 8.2 Materská škola

- poskytnutie transferu pre Základnú Školu s materskou školou Poproč na základe ich
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žiadosti na spolufinancovanie osláv 60. výročia ZS s MS - časopis 1 000  
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Program číslo 8 VZDELÄ VANIE, poäprogram 8.1 Záklaäná skola



Rekapitulácia rozpoctu obce Poproc na rok 2018 po 2. úprave rozpočtu obce:

2. úprava 1. úprava Pôvodne

a rozp. opatrenia

Bežné príjmy 1 659 019  1 626 223  1 574 068  

Kapitálové príjmy 0 0 0 

Finančné operácie príjmové 363 178  262 124  250 000  
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PMJMY SPOLU: 2 022 197  1 888 347  1 824 068  

Bežné výdavky 639 471  639 471  658 440  

Kapitálové výdavky 452 154  326 100  360 100  

Finančné operácie výdavkové 41 000  41 000  41 000  

Dotácie pre RO 889 572  881 776  764 528  
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VYDAVKYSPOLU:2 022 197  1888 347  1824 068  

wANávrh predkladá: o.5>
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Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 2. úpravu programového rozpočtu obce
narok2018.

v

Vypracovala: Ladislava Sestáková
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Obec P OPR O Č, okres Košice - okolie

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poproči
č. 4/2018 zo dňa 20.8.2018

Obecné zastupiteľstvo vPoproči na svojom plánovanom zasadnutí dňa
20.8.2018 prijalo uznesenie c. A.4/2.C./2018, ktorým

s chv a ľuje

2. zmenu rozpoČtu obce pre rok 2018 podľa predloženého návrhu.
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Hlasovanie:

za 5 PhDrBaníková, Mgr.Bradová, p. Harčarik, Mgr. Spegárová,
prítomní poslanci Bc. Vincová
na hlasovaní: 5 protí o

zdržalsa o

VPoproči, dňa 21.8.2018

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková


