Obec Veľká Lúka, Veľkolúcka 39, 962 31 Veľká Lúka
Vo Veľkej Lúke, 19.6.2015
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.2/2015
Druh rozpočtového opatrenia: presun rozpočtovaných prostriedkov
Názov položky

Bežné výdavky
Ostatné okolnosti
Interiérové vybavenie KD
Špeciálny materiál DHZ

Kód Ekonomická
zdro rozp.
ja
klasifikácia

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Presun v €

2120,00 € -2000,00 €
500 €
-300 €

Položka v €
po
rozpočtovo
m opatrení
č 2/2015

41
41

637004
633001

2 120,00 €
500 €

120,00 €
200 €

41

633007

500,00 €

500,00 €

700,00 €

1 200,00 €

41

634002

500,00 €

500,00 €

400,00 €

900,00 €

41

637 005

0€

0€

900,00 €

900,00 €

41

642 006

200 €

200 €

+300 €

500 €

41

635006

1 000,00 € 1 000,00 €

-500,00 €

500,00 €

41 637027

1 500,00 € 1 500,00 €

-500,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Servis, údržba, opravy DHZ
Geometrický plán
Členské príspevky
Údržba verejného
osvetlenia
Odmeny mimopracovného
pomeru OcÚ
Odmeny mimopracovného
pomeru - sociálne služby

41 637027

0,00 €

0,00 €

Príjmové finančné operácie
Zostatok prostriedkov
z minulých období

41

453

Kapitálové výdavky
Rekonštrukcia
a modernizácia verejného
osvetlenia

41

717002

0€

0,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

Prípravná a projektová
dokumentácia

41

716

0€

0,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

0€

0 € 25 000,00 € 25 000,00 €

Zdôvodnenie:
Na základe žiadosti DHZ a po prehodnotení čerpania finančných prostriedkov DHZ k 4/2015, sa pristúpilo k
prehodnoteniu finančných prostriedkov, ktoré by mali v prípade potreby k dispozícii k 20.6.2015, kedy sa
konalo 125. výročie založenia DHZ v našej obci . Finančná komisia sa preto rozhodla presunúť bežné výdavky
z položky ostatné okolnosti na špeciálny materiál a servis, údržbu,opravy DHZ spolu vo výške 1 100 eur.
Pre prípadné potreby sa finančná komisia rozhodla vyčleniť finančné prostriedky pre náhodné sociálne
služby, ktoré by bolo v prípade potreby v našej obci realizovať, a to z položky údržba verejného osvetlenia a
odmeny mimopracovného pomeru OcÚ na samostatné odmeny mimopracovného pomeru -sociálne služby
vo výške 1 000 eur. Taktiež z položky ostatných okolností sa presunulo 900 € na vypracovanie geometrického
plánu zamerania ulíc Veľkolúckej a Novomeského a z položky interiérového vybavenie KD sa presunulo 300 €
na členské príspevky v OZ Naša Lieska. Nakoľko obec sa plánuje podielať na výzve na modernizáciu

verejného osvetlenia a časť spolufinancovania nebola zohľadnená v rozpočte, finančná komisia navrhuje
presunúť sumu 25 000 € z nerozdeleného výsledku hospodárenia a to konkrétne na rekonštrukciu a
modernizáciu verejného osvetlenia vo výške 15 000 eur a prípravnú a projektovú dokumentáciu v sume 10
000 eur.
príjmy bežného rozpočtu
výdavky bežného rozpočtu
príjmové finančné operácie
prímy kapitálového rozpočtu
výdavky kapitálového rozpočtu
Resumé príjmov a výdavkov

182 600,00 €
170 600,00 €
25 000,00 €
0,00 €
37 000,00 €
0,00 €

Rozpočet obce Veľká Lúka na roky 2015 -2017 je tak vyrovnaný.
Návrh uznesenia:
OcZ obce Veľká Lúka
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 2/2015, ktorým sa presúvajú:
1. bežné výdavky z položky ostatných okolností na špeciálny materiál DHZ a servis, údržba,
opravy DHZ vo výške 1 100 €;
2. bežné výdavky z položky ostatných okolností na spracovanie geometrického plánu vo výške
900 €,
3. bežné výdavky z položky interiérové vybavenie KD na členské príspevky vo výške 300 €,
4. bežné výdavky z odmien mimopracovného pomeru OcÚ 500 € a údržby verejného
osvetlenia vo výške 500 € na odmeny mimopracovného pomeru-sociálne služby na sumu
1000 €,
5. presun prebytku hospodárenia vo výške 15 000 eur na rekonštrukciu a modernizáciu
verejného osvetlenia
6. presun prebytku hospodárenia minulých období vo výške 10 000 € na prípravnú a
projektovú dokumentáciu
Predkladá: Viera Svoreňová, predseda finančnej komisie pri OcZ Veľká Lúka
Vo Veľkej Lúke, 19.6.2015

