
Dôvodová správa k návrhu úpravy rozpočtu OZ č. 2/2020 

 

1.3. Externé služby- návrh na zvýšenie rozpočtu o 1 000 € z dôvodu nerozpočtovaných 

nákladov na verejné obstarávanie k multifunkčnému ihrisku a poradenstvo a školenie 

k procesu verejného obstarávania všeobecne, poplatky exekútorom za nevymožiteľné 

exekúcie 

2.1. Údržba a prevádzka budov- zníženie rozpočtu o 16 300 € na krytie zvýšených nákladov 

v iných programoch z položiek na opravy obecných budov, v prípade havarijného stavu na 

budovách alebo inom majetku obce je možné čerpať aj peniaze z rezervného fondu, teda ak by 

takáto situácia nastala, na krytie výpadku financií by sa využil RF, iné opravy by sa mohli 

realizovať v budúcom rozpočtovom období 

2.3. Poistenie majetku obce- zvýšenie poistnej sumy o 800 € z dôvodu kúpy nového 

služobného vozidla KIA a poistenia jazykových učební v škole, z dôvodu dotácie od EÚ 

2.4. Informačný systém- zvýšenie o 1 700 € z dôvodu vyšších nákladom na licencie za 

softvér- rozšírená funkcionalita, vyššie náklady na údržbu webu  

3.1. Propagácia a cestovný ruch- odsúhlasenie zvýšenia členského o 4 000 € v Mikroregióne 

ČK na pracovníka, ktorý by obciam pomáhal s vykonávaním služieb, ktoré má obec problém 

sama zabezpečiť 

6.3. Prevádzka budovy Klubu dôchodcov- návrh na zvýšenie o 800 € z dôvodu vyšších 

nákladov na elektrinu, plyn, vodu (ide o predbežný odhad), minulý rok boli náklady 2 800 €, 

teda o 300 € viac ako bolo rozpočtované, ale podľa doterajších platieb bude prekročenie 

rozpočtu tento rok vyššie cca o 800 € odhadované najmä podľa vyšších platieb za plyn ako 

minulý rok 

9.3. Prevádzka športových zariadení- navýšenie o 8 000 € z dôvodu vysokých nákladov na 

elektrinu (pôvodne rozpočtovaných 100 €, skutočnosť dosiaľ vyfakturovaných 7 693,42 € 

spôsobené výmenou kúrenia) a ďalších výdavkov na altánok a žalúzie 

 

2.1. kapitálové- presun z nerozdelených kapitálových výdavkov na položku Nadstavba školy 

vo výške 10 000 € z dôvodu rôznych výdavkov súvisiacich s nadstavbou (zameranie, sanácia 

základov, vybavenie stavebného povolenia, inžiniersky prieskum, vyjadrenia k projektu) 

 

 

 

 


