R o z p o č t o v é o p a t r e n i e č. 9/2021
Na základe Uznesenia OZ č. /2021 z 03. 12. 2021, v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy bolo vykonané rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu:

Príjmová časť:
-

-

-

-

1 111 312 001 dotácie zo ŠR – úprava dotácií zo ŠR, a to navýšenie rozpočtu na odmenu
skladníka civilnej ochrany o 51,00 Eur a navýšenie o 345,00 Eur na predškolské vzdelávanie
v MŠ,
1 111 312 012 dotácie zo ŠR na prenesený výkon – zníženie rozpočtovanej sumy o 7 015,00 Eur
na prenesené kompetencie v ZŠ z dôvodu úpravy po zbere dát v rezortnom informačnom systéme,
a zvýšenie o 50,00 Eur, ktoré sú nenormatívnymi finančnými prostriedkami, konkrétne príspevok
na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov znevýhodneného prostredia,
1 41 212 002 príjmy z prenajatých pozemkov – navýšenie položky na skutočné plnenie,
1 41 222 003 pokuty a penále – navýšenie položky vzhľadom na skutočné plnenie vyrúbených
pokút,
1 41 223 001 poplatky za predaj tovarov a služieb – navýšenie položky na skutočné plnenie,
1 41 292 027 iné – narozpočtovanie položky týkajúce sa náhrady za vysporiadanie pozemkov zo
Slovenského pozemkového fondu v záhradkárskej osade Kapustnice,
1 41 312 007 transfery – narozpočtovanie sumy 2 242,00 Eur na financovanie výdavkov
v školskom klube detí v ZŠ s MŠ Bohdanovce nad Trnavou z prostriedkov rozpočtu Obce Šelpice
v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie,
1 41 133 015 daň za rozvoj – navýšenie položky vzhľadom na vyrúbené dane za rozvoj v zmysle
nových stavených povolení občanov,
3 45 454 001 z rezervného fondu – prevod z rezervného fondu na zapojenie prostriedkov do
rozpočtu obce a následné použitie na bežné výdavky (1 46 0620 633006 materiál).

Výdavková časť:
- 1 111 0133 611, 621, 625 001, 625 002, 625 003, 625 0004, 625 005, 625 007 – úprava položiek
týkajúcich sa mzdy a odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne týkajúce sa matričnej činnosti,
na základe úpravy výšky dotácie zo ŠR,
- 1 111 0133 633 006 materiál, 635 002 údržba výpočtovej techniky a 637 001 školenie – úpravy
medzi položkami na výdavky matričnej činnosti podľa skutočnosti,
- 1 111 0220 614 odmeny (Covid, CO) – navýšenie rozpočtu o 51,00 Eur na odmenu skladníka
civilnej ochrany z prostriedkov ŠR,
- 1 111 0220 633 006 všeobecný materiál a 635 006 údržba KD – úprava medzi položkami
z prostriedkov ŠR z testovania obyvateľov, konkrétne prevod na údržbu KD na výmenu
dreveného obkladu v sále KD,
- 1 41 0111 611, 612 001, 623, 625 002, 625 007 – mzdové výdavky a odvody do zdravotných
poisťovní a sociálnej poisťovne za aparát úradu na predpokladanú skutočnosť,
- 1 41 0111 631 001 cestovné náhrady tuzemské a 631 002 cestovné náhrady zahraničné – zrušenie
rozpočtu na položkách z dôvodu, že nie je predpoklad ich použitia,

-

-

-

1 41 0111 633 002 výpočtová technika – zníženie rozpočtu na položke z dôvodu nespotrebovania
na uvedený účel,
1 41 0111 637 015 poistné – navýšenie rozpočtovej položky z dôvodu poistenia rozostavanej
prístavby MŠ a úpravy poistnej zmluvy majetku obce,
1 41 0111 637 027 odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – navýšenie rozpočtovej
položky na skutočnosť,
1 41 0451 637 011 štúdie, expertízy, posudky – zrušenie položky na pasport dopravného
značenia,
1 41 0510 637 004 všeobecné služby – navýšenie rozpočtovej položky o 7 000,00 Eur na vývoz
odpadu na predpokladané plnenie,
1 41 0620 633 006 všeobecný materiál a 1 41 0451 635 006 údržba MK – preúčtovanie výdavkov
na 1 46 0620 633 006 a 1 46 0451 635 006, ktoré bude uhradené z prostriedkov rezervného fondu,
podľa § 36 zákona č. 67/2020 Z. z. obec a VÚC môže počas obdobia pandémie až do 31.
decembra 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov aj
prostriedky rezervného fondu a tento spôsob rozpočtového hospodárenia nie je v tomto období
porušením § 10 ods. 7 a 9 a § 12 ods. 3 ZRPÚS.
1 41 0840 633 001 interiérové vybavenie, 633 006 všeobecný materiál, 637 004 všeobecné služby
– zrušenie položiek týkajúcich sa domu smútku a cintorína,
1 41 09 111 635 006 oprava budovy MŠ – narozpočtovanie položky týkajúce sa opravy strechy
budovy MŠ,
2 41 0520 717 003 Kanalizácia – zrušenie položky na výstavbu kanalizácie v tomto roku,
2 41 09111 717 003 prístavba MŠ – navýšenie rozpočtovej položky na prístavbu materskej školy
z prostriedkov obce,
2 46 0451 717 003 rekonštrukcia MK+plocha pred obchodom – úprava rozpočtovej položky na
skutočné plnenie a jej presun na 2 46 09111 717 003 prístavba MŠ – navýšenie rozpočtovej
položky na prístavbu MŠ.

Príjmy školy:
Výdavky školy:

49 354,00
562 622,00

Bohdanovce nad Trnavou 03. 12. 2021

Miroslav Sučák
starosta obce

