
Obec Radoľa

                             Rozpočtové opatrenie č. 1/2014

 Úprava -  zmena rozpočtu

V súlade s ustanovením § 14 ods. 1   zákona č.583/2004 Z.z.   o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
navrhujem   úpravu – zmenu rozpočtu obce Radoľa  :

1.Príjem :                                                  schválený:       úprava:           rozdiel:  
Výnos dane fyzických osôb                        314 000           338 500       + 24 500
Bežné príjmy:
ZŠ prenesené kompetencie                         332 143         348 118             + 15 975

Finančné operácie
ZŠ – prevod nevyčerpaných fin. prostriedkov    -             10 086.-            + 10 086
Prevod z RF – výsledok hospodárenia                -              13 020              + 13 020 
Poskytnutie úveru – zostatok r. 2013                  -              49 473              + 49 473
Celkom príjem :                                         646 143            759 197            + 113 054               
                          

2. Výdavky :
Bežný rozpočet       
ZŠ – originálne kompetencie                     41 000            36 000                - 5  000
MŠ – originálne kompetencie                    89 520            82 000                - 7 520
ZŠ  - prenesené kompetencie                   332 143           348 118             + 15 975
ZŠ –  projekt – nevyčerpané fin. prostr.        -                   10 086             + 10 086
Mestská doprava                                          5 650              3 759               -  1 891
Zimná údržba                                               12 000             4 000              -  8 000
Športová hala -  vybavenie, úprava okolia       -                   6 000              + 6 000
 
  Kapitálový rozpočet

Výstavba športovej haly – neuhradené faktúry    -               72 270             + 72 270.-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkom výdavky                                        480 313          562 233               + 81 920.-



                                     Komentár k rozpočtovému opatreniu č. 1/2014

Príjem : 
Výnos dane fyzických osôb – upravený na základe zverejnených údajov MF SF

Prenesené kompetencie upravené na základe predloženého rozpočtu z Okresného úradu 
v Žiline.  
ZŠ previedla  nevyčerpané fin prostriedky určené na realizáciu projektu „ Škola nás baví „
k 31.12.2013 na účet obce Radoľa – opätovne ich zaraďujeme do rozpočtu obce v r. 2014.

Výsledok hospodárenia z predchádzajúcich rokov a z roku 2013  vložený na účet rezervného
 použijeme na úhradu kapitálových výdavkov prípadne úhradu splátok úveru.    

Výdavky :
 Po zverejnení výnosu dane fyzických osôb bol VZN  zverejnený normatív na prevádzkové 
a mzdové náklady na financovanie originálnych kompetencií – rozpočet pre ZŠ a MŠ sa 
znižuje.

ZŠ zaradí so svojho rozpočtu vo výdavkovej časti čerpanie výdavkov na prenesené 
kompetencie a výdavky na realizáciu projektu „ Škola nás baví „

ZŠ a MŠ prevedie úpravy zníženie rozpočtu na originálne kompetencie 

Výdavky na mestskú dopravu – upravené na základe zmluvného vzťahu.
Výdavky na zimnú údržbu – znížené na základe poveternostnej situácie.

Do oddielu  081.1.0 zaraďujem položky, ktoré budú monitorovať  výdavky na športovú halu
v areáli ZŠ Radoľa – vybavenie, úprava okolia, materiálové výdavky a pod.

V Radoli 17.03.2014

Spracovala: Sládková M.




