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DOVODOVÁ SPRÁVA

k návrhu 1. úpravy programového rozpočtu obce na rok 2019

Nazáklade vykonaného momtoringu programového rozpočtu obce Poproč na roky
2019 - 2021,na základe podaných žiadostí zo strany ZákladneJ školy s materskou školou
Poproč, rozpočtovej organizácie obce, o poskytnutie dotácií z rozpočtu zriaďovateľa t.j. obce
Poproč a na základe prijatých uznesení obecným zastupiteľstvom Obce Poproč pristúpila obec
k vypracovaniu návrhu 1. úpravy programového rozpočtu obce na rok 2019.

Konkrétne zmeny vpríjmovej a vydavkovej častí rozpočtu obce: 9

navýšenie na strane bezných príjmov, konkrétne na podpoložkách rozpočtu:

- výnos dane zpríjmov o sumu 38 650  

prostriedky vo výške 38 650   budú použité nasledovne:

poskytnutie transferu pre Základnú Školu s materskou školou PoproČ na základe ich
žiadosti - vybavenie Školskej jedáhie od 01.09.2019 28 142  

- poskytnutie transferu pre Základnú školu s materskou školou Poproč na základe ich
žiadosti - nové pracovné miesto v ŠKD od 01 .09.2019 4 508  

<

špeciálne služby- ÚPD/doplnky 6 000  

granty a transfery účelovo určené o sumu 11 000  

v w v

údržba budovy ZS s MŠ - výmena okien/ŠR noooe

navýšenie na strane kapitálových príjmov, konkrétne na podpolozkách rozpočtu:
v

transfer zo SR - vodovod ul. Oľšavská 152 000  

použitie prostriedkov - financovanie realizácie projektu ul. OľŠavská 152 000  

navýšenie na strane fínaníných príjmov, konkrétne na podpolozkách rozpočtu:

zapojenie prostriedkov rezervného fondu do rozpoČtu obce 90 000  



navyšenie na strane bežných výdavkov obce celkové zvýsenie o sumu 39 000  ,
konkrétna úprava:

údržba budovy ZŠ s MŠ - výmena okien/ŠR 11 000  

y v

údržba budovy ZŠ s MŠ - výmena okien/BR 22 000  

f

špeciálne služby- ÚPD/doplnky 6 000  

navýšenie na strane kapitálových výdavkov obce - celkové zvýšenie o sumu
220 000  , konkrétna úprava:

použitie prostriedkov rezervného fondu 90 000  
na financovanie:

splátok úverov vo vyške 24 860  /fin. operácia vydavková
projektovej dokumentácie - Trhovisko 6 000  
projektovej dokumentácie - Zbemý dvor 3 000  
projektovej dokumentácie - Cukráreň 6 000  
spolufinancovanie - vodovod ul. Oľšavská 8 000  
rekonštrukcie Požiamej zbrojnice 42 000  
miestne komunikácie - radar 140 

miestne komunikácie - radar/BR 28606

v

vodovod ul. Oľšavská/ŠR 152 000  

- úprava na strane Hnančných výdavkov obce - úprava kódu zdroja financovania:

800 - Hnančné výdavky - návrh dofínancovania splátok z prostriedkov RF

splácanie úverov obce z prostr. bežného rozpočtu - 24 860  

splácanie úverov obce z prostr. rezervného fondu +24 860  

Program č. 1. Plánovanie, manažment, kontrola

Návrh na dofinancovame splátok úveru do konca roka vo výške 24 860   zprostriedkov
rezervného fondu. Tým ušetríme prostriedky bežného rozpočtu, ktoré boli navrhované na
splátky úverov obce do konca roka. Následne budú tieto prostriedky použité na financovanie
vymeny_okien vtelocviíni Základnej školy smaterskou školou Poproč vo výške 22000  ,
ako aj nákup radaru vo výške 2 860  .

Rozpis upravovaných kategórií rozpoČtu tvorí prílohu.



Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schval'uje 1. úpravu programového rozpoČtu obce
narok2019.

Obecné zastupiteľstvo Obce PoproČ schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu
v celkovej výške 90 000  , konkrétne na financovanie:

splátok úverov vo výške 24 860  
projektová dokumentácia - Trhovisko 6 000  

projektová dokumentácia - Zbemý dvor 3 000  
projektová dokumentácia - Cukráreň 60006
spolufinancovanie - vodovod ul. Oľšavská 8 000  

rekonštrukcia Požiamej zbrojnice 420006
miestne komunikácie - radar 140 

v

Spracovala: Ladislava Sestáková
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Starostka obce Poproč

Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč konané dňa 29. júla 2019

Návrh na 1. úpravu programového rozpočtu obce PoproČ na rok 2019

V súlade s ods. 2 písm. b) a c) § 14 zákona Č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy aozmene adoplnení niektorých zákonov ana základe vykonaného
monitoringu programového rozpočtu obce PoproČ na roky 2019 - 2021 predkladám
obecnému zastupiteľstvu návrh 1. úpravy programového rozpočtu obce Poproč na rok 2019:

Bežné príjmy obce - celkové zvýšenie o sumu 49 650  , konkrétna úprava:

100 - daňové prijmy +38 650  

41 111003 výnos dane z príjmov + 38 650  

300 - granty a transfery +11 000  

111 312 001 transfery zo ŠR - výmena okien ZŠ s MŠ Poproč + 11 000  

Kapitálové príjmy obce - celkové zvýšenie o sumu 152 000  , konkrétna úprava:

300 - granty a transfery +152 000  

v

111 322 001 transfery zo SR vodovod ul. OľŠavská +152 000  

Financné príjmy obce - celkové zvýsenie o sumu 90 000  , konkrétna úprava:

400 - príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami +90 000  

46 454 001 zapojenie prostriedkov rezervného fondu + 90 000  



Bežné výdavky obce - celkové zvýsenie o sumu 39 000  , konkrétna úprava:

600 - bcžné výdavky 39 000  

Y v v

09121635006 údržba budovy ZŠ s MŠ - výmena okien/ŠR + noooe

y v

41 09121635006 údržba budovy ZŠ s MŠ - výmena okien/BR + 22 000  

f

Program Číslo 8 VZDELÁVANIE, podprogram 8J Základná škola

/

41 0111637005 špeciáhie služby- ÚPD/doplnky + 6000 

r_ v_

Program Č. 3 INTERNÉ SLUŽBY, podprogram 3.3 Prevádzka úradu

Kapitálové výdavky obce - celkové zvýšenie o sumu 220 000  , konkrétna úprava:

41 0451 713005 miestne komunikácie - radar/BR + 2 860  

46 0451 713 005 miestne komunikácie - radar/RF + 140 

r

Program č. 7 KOMUNIKÁCIE, podprogram 7.1 Správa a údržba miestnych komuníkácií

46 0111 716 projektová dokumentácia - Trhovisko/RF + 6 000  

46 0111 716 projektová dokumentácia - Cukráreň/RF + 6 000  
0C20

v

111 0111 717001 vodovod ul. Orsavská/SR + 152 000  

Oo^
46 0111 717001 vodovod ul. Oľšavská/RF + 8 000  

r_ v_

Program č. 3 INTERNE SLUZBY, podprogram 3.3 Prevádzka úradu

46 0320 717002 rekonstrukcia a modenúzácia požiamej zbrojnice + 42 000  
- fínancovanie z prostriedkov rezervného fondu

Program č. 5 BEZPEČNOSŤ, podprogram 5.1 Ochrana pred požiarmi

46 0510 716 projektová dokumentácia - Zbemý dvor/RP + 3 000  

/ f

Program č. 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, podprogram 6.1 Zber a odvoz odpadu



Financné výdavky obce - úprava kódu zdroja financovania:

800 - fínančné výdavky - návrh dofínancovania splátok z prostriedkov RF

41 0170 821005 splácanie úverov obce z prostr. bežného rozpočtu - 24 860  

46 0170 821005 splácanie úverov obce z prostr. rezervného fondu + 24 860  

Program č. 1. Plánovanie, manažment, kontrola

Dotácia z rozpoctu obce pre RO - zvýšenie o sumu 32 650  , konkrétne:

- poskytnutie transferu pre Základnú školu s materskou školou Poproč na základe ich
žiadosti - vybavenie školskej jedálne od 01.09.2019 28 142  

ŕ

Program čísh 8 VZDELÁ VANIE, poäprogram 8.3 Stravovanie v základnych školách

- poslcytautie transfem pre Základnuškolu s materskou školou Poproč na základe Ích
žiadosti - nové pracovné miesto v ŠKD od 01.09.2019 4 508  

r w

Program číslo 8 VZDELÁVANIE. podprogram 8.4 Školsky klub deti



Rekapitulácia rozpoctu obce Poproc na rok 2019 po 1. úprave rozpoctu obce:

1. úprava Pôvodne

Bežné príjmy 1830 388  1 776 304  

Kapitálové príjmy 152 000  0 

Finančné operácie príjmové 140 146  50 000  

/

PRIJMY SPOLU: 2 122 534  1826 304  

Bežné výdavky 790 269  747 274  

Kapitálové výdavky 323 000  103 000  

Financné operácie výdavkové 52 700  52 700  

DotáciepreRO 956 565  923 330  

/

VYDAVKY SPOLU: 2 122 534  1826 304  

Návrh predkladá:

starostka obce

Návrh na uzneseme:

Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje 1. úpravu programového rozpočtu obce
narok2019.

Obecné zasmpiteľstvo Obce Poproč schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu
v celkovej výške 90 000  , konkrétne na fínancovanie:

splátok úverov vo výške 24 860  

projektová dokumentácia - Trhovisko 6 000  

projektová dokumentácia - Zbemý dvor 3 000  

projektová dokumentácia - Cukráreň 6 000  

spolufinancovanie - vodovod ul. Oľšavská 8 000  

rekonštrukcia Požiamej zbrojnice 42 000  
miestne komunikácie - radar 140 

v

Vypracovala: Ladislava Sestaková
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Obec P O PRO Č, okres Košice - okolie

Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľsť^a v PoproČi

Obecné zastupiteľstvov Poproči na svojom neplánovanom zasadnutí dňa
29.7.2019 prijalo uznesenie c. A.8/3J2019,'ktorým

schvaľuje

Predložený návrh 1. úpravy programového rozpoítu obce na rok 2019.

Hlasovanie:
za 9 Mgr. KatarínaHarôariková, Mgr. Dominika HiFovská, Ing. ViUam

prítomni poslanci ^t?MS'_.IJt!g:,EV?,petráš,°^'JDg_:?ranislav petróä) PÍD.,Ing. Ján Spigák,na hlasovaní: 9 PhDr. Dommika Vmcová. PhPr:Zita Baníkovi, Mgr. Zuzam Bradoró
proti o

zdržalsa o

Schválené.

^w
'^ <ŕ

'^ AOrt<

ofôŕ tí
w ŕ ho
^ ?; Ing. Iveta Komorová Hiľovskáya s
^^ <s starostka obce, v.r.* o ;s; *>.

Í^

.*. -*-

VPoproči, dňa 30.7.2019

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková
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Obec P OPR O C, okres Košice - okolie

Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva v Poproči

Obecné zastupiteľstvo v Poproči na svojom neplánovanom zasadnutí dňa
29.7.2019 prijalo uznesenie í. A.8/4^2019, ktorým

schvarujc

Použitie prostriedkov rezervného fondu v celkovej výške 90 000   na financovanie:
- splátok úverov vo výške 24 860  

- projektovej dokumentácie - Trhovisko 6 000  

- projektovej dokumentácie - Zbemý dvor 30006

projektovej ctokumentácie - Cukráreň 6000 

- spolufínancovanie - vodovod ul. OľŠavská 8 000  

rekonŠtrukcie Požiamej zbrojnice 42 000  
- miestne komunikácie - radar 140 

Hlasovanie:
za 9 Mgr. Katarína HarĎariková, Mgr. Dominika HiTovská, Ing. Viliam

pritomni poslanci Komora, Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráä, PhD., Ing. Ján Spišák,
na hlasovaní: 9 PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová

proti o>

zdräalsa o

Schválené.

u^?
'<0, <p

'^ AO'.ť

ofôŕ to'
^VI s<s

'^-\^ o
;z ^ p:^Vď N. ^ Ing. Iveta Komorová Hiľovská's^\7. ŕS* o ^ * starostka obce, v.r.>

'Iv

* *,
^^ídsffcvff

VPoproČi, dňa 30.7.2019

/Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková v/


