Obec Tepličky, Obecný úrad Tepličky 57, 920 66 Tepličky
Rozpočtové opatrenie č. 04/2017
V súlade s ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. s ch v a ľ u j e
zmeny
rozpočtu uznesením obecného zastupiteľstva č. 180/2016 zo dňa 9.12.2016.
Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a), povolené prekročenie
príjmov a povolené prekročenie výdavkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c), viazanie
príjmov a viazanie výdavkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c)
Nedaňové príjmy
292 006 Príjem z náhrad z poist.plnenia
+
5,07 €
Prijaté transfery
312 011 Transfer od ost.subjektov
+
6,00 €
312 012 Transfer ŽP
+
1,28 €
312 012 Transfer cestné hospodárstvo
0,18 €
312 008 Transfer VUC
+
650,00 €
Zvýšenie príjmov celkom
+
662,17 €
Bežné výdavky:
611
Základný plat starostka
3,016,56 €
621
Poistenie ZP starostka
800,00 €
621
Poistenie ZP poslanci
+
305,00 €
625
Poistenie sociálna poist.dohody
+
71,28 €
625
Poistenie sociálna p. poslanci
+
250,00 €
631 001 Cestovné náhrady starostka
200,00 €
631 001 Cestovné náhrady tuzemské - ostatní
+
80,78 €
632 001 Energia OU
+
700,00 €
632 001 Palivo na kúrenie
+
500,00 €
637 014 Stravovanie
600,00 €
637 026 Odmeny poslancov OZ
+ 1.760,00 €
637 027 Odmeny zamestn. mimo prac.pomeru
+
924,00 €
637 032 Mylné platby
+
0,86 €
642 006 členský príspevok INOVEC
+
100,00 €
637 005 špec. služby kompostéry INOVEC
+
934,97 €
634 004 Preprava turnaj Tepličiek
342,00 €
633 006 MDD
200,00 €
633 016 repre MDD
63,71 €
642 001 poskytnutý transfer škole
+
12,00 €
637 001 školenia, kurzy, semináre
100,00 €
Zvýšenie bežné výdavky celkom
+
316,62 €
Prefinancované výdavky zo ŠR,VUC
632 003 Poštovné REGO
30,00 €
633 006 Kancel.mat. REGO, REGa
+
30,00 €
641 006 Transfer ŽP
+
1,28 €
621
ZP VšZP skladník CO
+
1,11 €
623
ZP dôvera skladník CO
1,45 €
625
SPskladník CO
0,10 €
637 027 Odmena skladník CO
5,29 €
634 004 Prepravné financ. z VUC
+
350,00 €
Zvýšenie výdavky z transferov
+
345,55 €

Schválený rozpočet bol zmenený rozpočtovým opatrením za mesiace jún, júl, august 2017
a išlo najmä o povolené prekročenie výdavkov a presuny rozpočtovaných prostriedkov
v rámci rozpočtu. Rozpočet sa zvýšil o celkovú sumu 662,17€ a znížil o sumu 662,17€.
Úpravou rozpočtových prostriedkov sa v konečnom dôsledku zvýšili celkové príjmy na sumu
104.149,51€ a celkové výdavky rozpočtu na sumu 104.149,51€, čím sa stáva rozpočet
vyrovnaným.
V Tepličkách dňa 5.9.2017
–––––––––––––––––––––––
Starostka obce
Vypracovala: Andrea Báčiková

Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu obce Tepličky
Predkladá: Ing. Mária Janičková, starostka obce
Spracovala: Andrea Báčiková, ekonómka obce

Návrh na čerpanie rezervného fondu
Stav rezervného fondu k 1.1.2017
Použitie prostriedkov z rezervného fondu:

8.565,15 €

- úhrada výdavkov na odstránenie havarijného stavu - kalové čerpadlo
Zostatok rezervného fondu k 31.5.2017

-1.734,36 €
6.830,79 €

Dôvodová správa
Z dôvodu pokazenia kalového čerpadla Grundfos SEG 4031.2.50B, výr.č. 1110, ktorého
oprava by bola podľa vyjadrenia servisu IMEX Pumpy s.r.o. Hlohovec nerentabilná, bola
obec Tepličky vyriešiť havarijný stav zakúpením nového kalového čerpadla s rezačom
GRUNDFOS SEG40.31.2.50B.3,1kW, v.č. 96076046 v sume 1.734,36€. Nakoľko obec nemá
na uvedenú aktivitu finančné prostriedky, starosta obce navrhuje uvedené výdavky financovať
z prostriedkov rezervného fondu.
Podľa § 1 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z., v
platnom znení a v zmysle platných Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami obce
Tepličky, môže obce na úhradu výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce,
ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu použiť prostriedky rezervného
fondu. Použitie týchto prostriedkov je viazané na súhlas obecného zastupiteľstva.
Navrhujeme:
1. Schváliť presun prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu bežných výdavkov vo
výške 1.734,36€ na odstránenie havarijného stavu na kanalizácii.
V Tepličkách 21.6.2017

.....................................................
Ing. Mária Janičková

