
                                                                                             Obec Trnovec nad Váhom

Materiál  č.  3 na 38. zasadnute Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom dňa 30. 7. 
2018

K bodu programu 4 :„ Návrh na zmenu rozpočtu Obce Trnovec nad Váhom na rok 2018“

1. Dôvodová správa 

Predkladá: Mgr. Zuzana Lovíšková, prednostka obecného úradu

                    Ing. Mária Fülöpová, hlavný kontrolór

Dôvodová správa k materiálu č. 3 na 38. zasadnut OZ v Trnovci nad Váhom

Návrh na I. zmenu rozpočtu obce sa predkladá v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov. 

 Pri I. zmene rozpočtu na rok 2018 navrhujeme v zmysle §14 ods. 2 zákona  vyššie uvedeného 
zákona zvýšiť rozpočtované príjmy o 221 428,- € a zvýšiť rozpočtované výdavky o 223 100 -  
€ . 

Predložený návrh predpokladá nasledujúce zmeny:

Príjmy Schválený 
rozpočet Návrh I. zmena Rozpočet po 

úprave
Bežné príjmy 1 854 300 99 000 1 953 300
Kapitálové 
príjmy 541 000 10 000 551 000

Finančné 
operácie 256 000 112 428 368 428

Spolu 2 651 300 221 428 2 872 728

Výdavky Schválený 
rozpočet

Návrh I. zmena Rozpočet po 
úprave



Bežné výdavky 1 242 128 83 100 1 935 228
Kapitálové 
výdavky 

755 000 140 000 895 000

Finančné 
operácie 42 500 0 42 500

Spolu 2 649.628 223 100 2 872 728

V tabuľke výdavkov je v riadku spolu započítaná aj rozpočtová organizácia obce – Základná 
škola s materskou školou, kde bol schválený rozpočet v sume 610.000,- Eur.

Návrh  na  zmenu rozpočtu  zohľadňuje  aj  požiadavku  Školskej  jedálne  pri  Základnej  škole 
s materskou školou  Trnovec  nad Váhom,  kde na  základe  výsledkov kontroly  pracovníkov 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  v Nitre  bude potrebné pristúpiť  k navýšenie 
bežných výdavkov o 6.000,- Eur  a navýšenie výdavkov na opravu a údržbu objektu o 6.500,- 
Eur. 

Na svojom zasadnut dňa 24. 7. 2018 vzali návrh na zmenu rozpočtu na vedomie členovia  
komisie  fnančnej  a podnikateľskej  s tým,  že  žiadajú  jednotlivé  položky  defnovať 
podrobnejšie, aby bolo zrejmé, na čo bude použitá každá  konkrétna fnančná čiastka. Pri 
žiadost ZŠ s MŠ členovia komisie vzali žiadosť na vedomie a žiadali predložiť cenové ponuky 
na obidve požadované položky. 

Návrh na zmenu rozpočtu, žiadosť o navýšenie rozpočtu aj požiadavky Regionálneho úradu  
verejného zdravotníctva sa nachádzajú v prílohe k tomuto materiálu.

Materiál prerokovaný


