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DOVODOVÁ SPRÁVA

k návrhu 1. úpravy programového rozpočtu obce na rok 2018

Na základe vykonaného monitoringu programového rozpočtu obce PoproČ na roky
2018 - 2020 k 20.03.2018 ana základe podaných žiadostí zo strany rozpočtových
organizácií oposkytnutie dotácií z rozpočtu zriad'ovateľa t.j. obce Poproč pristúpila obec
k vypracovaniu návrhu 1. úpravy programového rozpočtu obce na rok 2018.

Konkrétne zmeny vpríjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obce:

navýšenie na strane bežných príjmov, konkrétne na podpoložkách rozpočtu:

- výnos danezpríjmov o sumu 24 651  

prostriedky vo výške 24 651   budú použité nasledovne:

- poskytnutie transfem pre Domov dôchodcov Poproč na základe ich žiadosti na
odshipné a odchodné 3 451  

- poskytnutie transferu pre Základnú školu s materskou školou PoproČ na základe ich
v v

žiadosti na spolufinancovanie osláv 60. výročia ZŠ s MŠ, exkurzia 2 700  

- poskytnutie transfem pre Základnú školu s materskou školou Poproč na základe ich
v V

žiadosti o výmenu palubovky v telocvični ZŠ s MŠ (dofmancovanie z BP) 13 500  

- obstaranie kamerového systému V. etapa (spolufmancovanie z rozpočtu obce) 5 000  

zníženie na strane bežných výdavkov

oprava a údržba miestnych komunikácií 20 000  
/

Program Č. 7 KOMUNIKÁCIE, podprogram Č. 7.1 Správa a údržba komumkácií

zníženie na strane kapitálových výdavkov

rekonštrukcia miestnych komunikácií - 50 000  
r

Program č. 7 KOMUNIKÁCIE, podprogram č. 7.1 Správa a údržba komunikácií

zvýšenie na strane dotácií poskytnutých pre RO

- poskytnutie fa-ansferu pre Základnú školu s materskou školou Poproč na základe ich
v v

žiadosti o výmenu palubovky v telocvični ZS s MS 70 000  



navýšenie na strane fin. operácií príjm., konkrétne na podpoložke rozpočtu:
v

transfer zo SR - poskytnutý v roku 2017 11 000  

navýsenie na strane kapitál. výdavkov, konkrétne na podpoložkách rozpočtu:

- obstaranie kamerového systému V. etapa 11 000  
r_ ^

Program č. 3 INTERNE SLUŽBY, podprogram 3.3 Prevádzka úradu

Rozpis upravovaných kategórií rozpočtu frvorí prílohu.

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 1. úpravu programového rozpočtu obce
narok2018.

v

Spracovala: Ladislava Sestáková



Starosta obce Poproč

Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč konané dňa 26. marca 2018

Návrh na 1. 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 zastupiteľsťvu návrh 1. úpravy programového rozpoČtu obce Poproč na rok 2018:

Bezné príjmy obce - celkové zvýšenie o sumu 24 651  , konkrétna úprava:

100 - daňové príjmy + 24 651  

41 111003 výnosdanezpríjmov +24 651  

Finančné príjmy obce - celkové zvýšenie o sumu 11 000  , konkrétna úprava:

400 - príjmy z transakcií s fín. aktívami a pasívami +11 000  

v

131H 453 transfer zo SR - poskytnutý v roku 2017 +11 000  

Bežné výdavky obce - celkové zníženie o sumu 20 000  , konkrétna úprava:

600 - bežné výdavky - 20 000  

oprava a údržba miestnych komunikácií 20 000  

r

Program Č. 7 KOMUNIKÄCIE, podprogram Č. 7.1 Správa a údržba komunikácií

Kapitálové výdavky obce - celkové zníženie o sumu 34 000  , konkrétna úprava:

41 0451 717002 rekonštrukcia miestnych komunikácií 50 000  

- financovanie z bežného rozpočtu obce
r

Program č. 7 KOMUNIKÄCIE, podprogram 7.1 Správa a údržba miestnych komunikácií



131H 0111 713005 obstaranie kamerového systému V. etapa + noooe

41 0111 713005 obstaranie kamerového systému V. etapa + 5 000  

- spolufinancovanie z rozpočtu obce
r_ v_

Program č. 3 INTERNÉ SLUZBY, podprogram 3.3 Prevádzka úradu

Dotácia z rozpoctu obce pre RO - zvýšenie o sumu 89 561  , konkrétne:

poskytnutie transfem pre Domov dôchodcov Poproč na základe ich žiadosti na
odstupné a odchodné 3 451  

/ v_

Program číslo 12 SOCIALNE SLUZBY, podprogram 12.1 Domov dôchodcov

- poskytnutie transferu pre Základnú Školu s materskou školou Poproč na základe ich
v v

žiadosti na spolufinancovanie osláv 60. výročia ZŠ s MS, exkurzia 2 700  

- poskytnutie transferu pre Základnú školu s materskou školou Poproč na základe ich
v v

žiadosti o výmenu palubovky v telocvični ZS s MS 70 000  

- poskytnutie transferu pre Základnú školu s materskou Školou Poproč na základe ich
v y

žiadosti o výmenu palubovky v telocvični ZŠ s MS (dofínancovanie z BP) 13 500  

/

Program Číslo 8 VZDELÁVANIE, poäprogram 8.1 Základná skola



Rekapitulácia rozpočtu obce Poproč na rok 2018 po 1. úprave rozpočtu obce:

1. úprava Pôvodne

Bežné príjmy 1598 719  1 574 068  

Kapitálové príjmy 0 0 

Finančné operácie príjmové 261 000  250 000  

r

PMJMY SPOLU: 1859 719  1 824 068  

Bežné výdavky 638 440  658 440  

Kapitálové výdavky 326 100  360 100  

Finančné operácie výdavkové 41 000  41 000  

Dotácie pre RO 854 179  764 528  

r

VYDAVKY SPOLU: 1859 719  1 824 068  

ft í ^*Návrh predkladá: *os
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Návrh na uzneáenie:

Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 1. úpravu programového rozpočtu obce
narok2018.

v

Vypracovala: Ladislava Sestáková



Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poproči
č. 1/2018 zo dňa 26.3.2018

Obecné zastupiteľstvo vPoproči na svojom plánovanom zasadnutí dňa
26.3.2018 prijalo uznesenie c. A.l/2.y./2018, ktorym

s chv a ľuje

1. úpravu rozpočtu obce na rok 2018 podl'a predloženého návrhu.
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Hlasovanie:

za 7 PhDr. Baniková, Mgr. Bradová, Ing. Hanko, p. Jasaň, Ing. Komora,
prítomní poslanci Mgr. Spegárová, Bc. Vincová
na hlasovaní: 7 proti o

zdržalsa o

VPoproČi, dňa 27.3.2018

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková


