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11. Prerokovanie úpravy rozpočtu obce č. 3/2022 

 

U Z N E S E N I E  č. 10-IX/OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Častej 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení) 

 

s c h v a ľ u j e 

úpravu rozpočtu obce č. 3/2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

_______________________________________ 

PhDr. Mgr. František Kašický, PhD., MBA, LL.M., v.r.  

starosta Obce Častá 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
Dôvodová správa k úprave rozpočtu OZ č. 3/2022 

 

V programe 1.3 Externé služby je potrebné navýšenie finančných prostriedkov na sumu 30 000 €. 

Výdavky sú vynakladané na: verejné obstarávanie, projektový manažment, právne, geodetické 

služby, projekt križovatky, audit. 

V programe 2.1 údržba a prevádzka budov navyšujeme výdavky na sumu 62 000 €. Dôvodom 

navýšenia sú náklady, ktoré vznikli v súvislosti s provizórnym prekrytím strechy školy na zimné 

obdobie. Potreba prekrytia vznikla z dôvodu otvorenia strechy firmou Conco, s.r.o., ktorá realizovala 

Nadstavbu školy. Firme Conco bola zo strany Obce podaná výpoveď zmluvy s tým, že je potrebné celú 

stavbu zabezpečiť, aby do nej nezatekalo, toto však nebolo firmou Conco realizované preto musí 

Obec tieto opatrenia vykonať na vlastné náklady. 

V programe 3.3 Poplatky za členské v združeniach navyšujeme rozpočet na sumu 11 600 €, z dôvodu, 

že členské príspevky boli vyššie ako sme očakávali. 

V roku 2022 vznikol Spoločný školský úrad v Pezinku, kde Obec na fungovanie prispieva sumou 

475,71 € štvrťročne. Preto sme vytvorili  podprogram 7.1 Spoločný školský úrad, kde navyšujeme 

rozpočet na sumu 1 500 €- suma za tri štvrťroky, štvrtá splátka bude platená v roku 2023. 

V programe 8.1 navyšujeme rozpočet na sumu 3 700 €. Náklady boli vynaložené najmä na prenájom 

pódia na 90-výročie futbalu, na prenájom priestorov na ples a náklady súvisiace so stavaním mája. 

Navyšujeme rozpočet aj v kapitálových výdavkoch a to na položke Prístavba MŠ na sumu 8 500 €. 

Výdavky súvisia s vydaním stavebného povolenia k MŠ. V položke Nadstavba ZŠ- spoluúčasť obce 

navyšujeme rozpočet na sumu 7 218,30 €. Ide o povinnú spoluúčasť k projektu, teda 5% 

s uhradených faktúr. V položke Nadstavba ZŠ- ostatné výdavky navyšujeme rozpočet na sumu 2 604 

€- ide o úhradu nákladov na autorský dohľad k stavbe. 

Krytie všetkých vyššie uvedených navýšení rozpočtu bude kryté z položiek Budovanie miestnych 

komunikácií, tu išlo o poníženie rozpočtu na sumu 4 273 € a položka Križovatka Zámocká- Hlavná 

bude rozpustená úplne, keďže uhrádzať sa bude až v roku 2023. 

 


