
Dôvodová správa k     návrhu na 6. zmenu rozpočtu obce Kocurany na rok 2014.

Rozpočet obce Kocurany bol prijatý OZ dňa 11.12.2013 ako vyrovnaný vo výške 235.960,- € 
v príjmovej aj výdavkovej časti.
Prvá zmena rozpočtu bola uskutočnená 3.3.2014 na základe rozhodnutia starostu obce formou 
presunov medzi položkami a celkový rozpočet sa nemenil.
Druhá zmena  bola uskutočnená dňa 24.3.2014 na  základe  rozhodnutia  starostu obce  formou 
presunov medzi jednotlivými položkami a celkový rozpočet sa nezmenil.
Tretia  zmena  bola  uskutočnená  dňa  1.6.2014  na  základe  rozhodnutia  starostu  obce  formou 
presunov medzi jednotlivými položkami a celkový rozpočet sa nezmenil.
Štvrtá  zmena  bola  schválená  obecným zastupiteľstvom dňa  22.8.2014 a celkový  rozpočet  sa 
nezmenil.
Piata  zmena  bola  uskutočnená  dňa  29.9.2014  na  základe  rozhodnutia  starostu  obce  formou 
presunov medzi jednotlivými položkami a celkový rozpočet sa nezmenil.

Skutočnosť čerpania v príjmoch a výdavkoch v správe je uvedená k 31.11.2014.
V príjmovej časti navrhujeme nasledovné zmeny rozpočtu:
- účet 133003 za nevýherné hracie prístroje z 240,-- € na 200,-skutočnosť je 200,- €  
- účet 133006 daň za ubytovanie  na výšku 114,- € 
- účet  133013  príjem za komunálny odpad z 9.500,- € na 9.600,- €, skutočnosť je 9.511,73 € 
       zmena daní a poplatkov je na základe skutočne vyrubených daní a poplatkov roku 2014
- účet 212002 príjem za prenájom pozemkov z 200,- € na 310,- € 
- účet 212003 3 za prenájom sály KD z 200,- € na 250,- €  
- účet 221004 zo 700,- € na 430,- €  skutočnosť je  364,07,- €
- účet 223001 príjem za rozhl. relácie z 500,- € na 400,- €, skutočnosť je 313,- €
- účet 242000 úroky z účtov z 50, € na 60,- € 
- účet 312012 bežný transfer zo ŠR  na voľby z 3.000,- € na 2984 €, skutočnosť je 2.232,69 €
- účet 312012 bežný transfer zo ŠR na evidenciu obyvateľstva na výšku 166,- €
- účet 454001 prevod rezervného fondu na 0,00 € z dôvodu nevyčerpania
- účet 454002 prevod z peňažného fondu z dôvodu nevyčerpania
Rezervný a peňažný fond navrhujeme vrátiť a vylúčiť z rozpočtu, pretože  neboli použité a budú 
vedené na osobitnom analytickom účte. 

Z dôvodu vyššie uvedených zmien navrhujeme zmenu rozpočtových príjmov na výšku 
201.600,- € 

Vo výdavkovej časti navrhujeme nasledovné zmeny rozpočtu:
- účet v položke 6310020 navrhujeme znížiť zo 450,- €  na 365,- € , čerpanie už 

nepredpokladáme
- účet 632001 vodné stočné zvýšiť na 271,- € na základe doručených faktúr
- účet 632002 1 vodné, stočné  a ČOV na bytovky zo 4.500,- € na 5.800,- € ,  na základe 

doručených faktúr
- účet 633000 materiál zvýšiť z 6.273,- € na 6.673,- € z dôvodu nákupu vianočnej výzdoby
- účet 717002 1 znížiť výdavky na rekonštrukcie a modernizácie z 57.857,- € na 23.515,-€ 
- na účte 717002 rekonštrukcie a modernizácie navrhujeme zníženie rozpočtu na 9.024,- €, 

pretože v tejto položke ešte nebolo žiadne čerpanie

Z dôvodu vyššie uvedených zmien navrhujeme zmenu rozpočtových výdavkov na výšku 
201.600,- €.



Po uvedenej úprave bude rozpočet obce Kocurany vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti. 
Rozdiel príjmov a výdavkov k 31.11.2013 bol  81.853,66 €.
Prílohou k správe je podrobné čerpanie rozpočtu v tabuľkovej forme.

Stav pokladne a účtov k 31.11.2014:
Pokladňa:              125,10 €                                rezervný fond:                         6.495,25 €
VÚB:               13.747,12 €                                SF:                                               217,40 €    
Prima:              74.694,09 €                                zábezpeky:                              39.768,00 €  
Prima - účel.:   39.768,00 €                                rozdiel príjmov a     výdavkov:   81.853,66 € 
Spolu:            128.334,31 €                                Spolu:                                    128.334,31 €
                                                                      

V Kocuranoch 12.12.2014

Spracovala: Eva Špeťková 

Schválil: Ing. Vojtech Čičmanec


