
Dôvodová správa k     návrhu na 4. zmenu rozpočtu obce Kocurany.  

Rozpočet obce Kocurany bol prijatý OZ dňa 12.12.2012 ako vyrovnaný vo výške 185.650,- € 
v príjmovej aj výdavkovej časti.
Prvá zmena rozpočtu bola uskutočnená 31.3.2013 na základe rozhodnutia starostu obce formou 
presunov medzi položkami a celkový rozpočet sa nemenil.
Druhá  zmena  bola  schválená  obecným zastupiteľstvom  dňa  5.6.2013  a celkový  rozpočet  sa 
zmenil na výšku 190.380,- €.
Tretia  zmena  bola  uskutočnená  dňa 10.7.2013 na  základe  rozhodnutia  starostu  obce  formou 
presunov medzi jednotlivými položkami a celkový rozpočet sa nezmenil.
V príjmovej časti navrhujeme nasledovné zmeny rozpočtu:
- účet  212003  príjem za prenájom sály KD z 200,- € na 250,- €, skutočnosť  je 150,- €
- účet 311 bežný grant od nadácie Tatra banky, ktorý nebol rozpočtovaný  výška 250,- € 
- účet 312008 , bežný transfer z rozpočtu VÚC na organizovanie osláv nebol rozpočtovaný 

výška 1.500,- €
- účet  322001, navrhujeme zníženie rozpočtovaných  kapitálových príjmov z 4.200,-  € na 

2.400,-  €
Výška rozpočtovaných príjmov sa nemení a zostáva 190.380,- €

Vo výdavkovej časti navrhujeme nasledovné zmeny rozpočtu:
- účet 632001 2 elektrická energia z 1.880,- € na 1.760,- €, skutočnosť je 996,81 €
- účet 632001 4 elektrická energia kaplnka zo 150,- € na  200,- €, skutočnosť je 200,- €
- účet 633001 interiérové vybavenie na 452,- €  čerpanie ešte nebolo
- účet 637005 špeciálne služby z 500,- € na 400,- €, skutočnosť je 400,- € - účtujú sa 

auditorské služby
- účet 633 ochrana pred požiarmi

v tejto položke bol rozpočtovaný výdaj vo výške 900,- €  2. úpravou rozpočtu, 3. úpravou  sa 
rozpočet  zmenil  na  výšku  1.400,-  €  ,  nakoľko  bolo  potrebné  zakúpiť   materiál  pre 
dobrovoľný  hasičský  zbor,  ktorého  členovia  sa  zúčastňujú  súťaží.   Poslednou  úpravou 
navrhujeme  len  zmenu  jednotlivých  položiek,  kde  sa  celá  čiastka  rozdelí  na  materiál, 
pohonné hmoty a služby.

- účet 633006 všeobecný materiál v časti nakladania s odpadmi z 800,- € na 490,- € kde bolo 
čerpanie 487,20 € na nákup smetných nádob

Výška rozpočtovaných výdavkov sa nemení a zostáva vo výške 190.380,- €
Po uvedenej úprave bude rozpočet obce Kocurany vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti. 

Prílohou k správe je podrobené čerpanie rozpočtu v tabuľkovej forme.

V Kocuranoch 7.8.2013

Spracovala: Eva Špeťková 

Schválil: Ing. Vojtech Čičmanec


