Obec

VINICA

Z m e n a rozpočtu
na rok 2012 - I.
k 1.3.2012

Príjmy:

1) Bežné p r í j m y :
_Zvýšiť rozpočet na položke_________________
111 Dane z príjmov
111003 Podiel z výnosu na dani zo závislej čin.

schválený rozp.
287.000,287.000,-

zvýšenie upravený rozp.
23.000,23.000,-

310.000,310.000,-

312 Tuz.bežné granty a transfery
============================================================================
Dotácia na prenesený výkon štátnej správy
.
18.139,.
312001 na matričnú činnosť
2.700,88,2.788,312001-1 hlásenie pobytu občanov a reg. obyv.
600,22,622,312001-2 stavebné konanie
1.700,54,1.754,312001-5 základná škola-normatív na žiaka
250.000,17.231,267.231,312001-6 základná škola-vzdelávacie poukazy
3.800,318,4.118,312001-7 základná škola-doprava žiakov
2.800,26,2.826,312001-11 ZŠ na vých. a vzdeláv. žiakov zo SZP

1.600,-

400,-

2.000,-

Dotácia od MV SR na voľby do NR SR
1.700,1.700,312001-21 na financovanie volieb
1.700,1.700,==================================================================================

Zvýšenie bežných príjmov s p o l u :

_Znížiť rozpočet na položke_________________

42.839,-

schválený rozp.

zníženie

.

upravený rozp.

312 Tuz.bežné granty a transfery
============================================================================
Dotácia na prenesený výkon štátnej správy

312001- 4 na úseku životného prostredia
312001-8

MŠ - na výchovu a vzdelávanie 5. roč.detí

170,-

66,-

204,-

1.200,-

420,-

780,-

============================================================================

Zníženie bežných príjmov s p o l u :

486,-

.

-

2

-

2) Kapitálové príjmy :
_Zvýšiť rozpočet na položke_________

________

schválený rozp.

320 Príjmy z predaja vlastníctva
233001 z predaja pozemkov
231000

upravený rozp.

2.500,1.500,-

z predaja kapit.aktív - rod.domu č. 729

320 Tuzemské kapitálové granty

630,1.870,-

2.130,1.870,-

115.985,-

322002-1 od ministerstva výst.a reg.rozv.SR– rekonštr. a prístavba
322002-2 od ministerstva vnútra SR –

zvýšenie

150.000,-

obecnej hasičskej zbrojnice
na monitorovací kamerový systém v obci

-

Zvýšenie kapitálových príjmov:

102.125,-

156.585,-

13.860,-

13.860,-

118.485,-

_Znížiť rozpočet na položke_______________

schválený rozp.

oddiel 06 Bývanie a občianska vybavenosť

.

zníženie upravený rozp.

236.855 ,-

06.4.0 Verejné osvetlenie

.

_236.855,-

717002 - modernizácia verejného osvetlenia – dot. od Min. hospod.SR
236.855,236.855,===========================================================================================

Zníženie kapitálových príjmov:

236.855,-

.

3) Finančné operácie :
_Zvýšiť rozpočet na položke________________

schválený rozp.

zvýšenie upravený rozp.

453000-2 prevod zostatku z minul.roku - ZŠ doprava žiakov
198,198,============================================================================================

Zvýšenie finančných operácií s p o l u :

198,-

_Znížiť rozpočet na položke________________
453000 - prevod zostatku z minul.roku - Obec
453000-1 prevod zostatku z minul.roku - ZŠ normatív

schválený rozp.
80.000,20.000,-

.

zníženie

upravený rozp.

12.524,1.311,-

67.476,18.689,-

=============================================================================
Zníženie finančných operácií s p o l u :
13.835,.
Štruktúra rozpočtu príjmov - za obec:
Príjmy
- bežný rozpočet
- kapitálový rozpočet
- finančné operácie
spolu za obec:

schválený rozp.
809.270,869.210,101.600,1.780.080,-

upravený rozp.-I
851.623,750.840,87.963,1.690.426,-

-

3

_Zvýšiť rozpočet na položke_______________

-

schválený rozp.

Vlastné príjmy školy- /bežné príjmy/
- školská jedáleň

- stravné od cudzích stravníkov

schválený rozp.
809.270,869.210,101.600,1.780.080,-

upravený rozp.-I
851.623,750.840,87.963,1.690.426,-

- vlastné príjmy školy
8.600,10.000,================================================

Príjmy celkom:
/Obec + škola/

1.788.680,-

upravený rozp.

1.400,-

Štruktúra rozpočtu príjmov – /obec+škola/
Príjmy
- bežný rozpočet
- kapitálový rozpočet
- finančné operácie
spolu za obec:

zvýšenie

1.700.426,-

6.600,-

1.400,-

8.000,-

-
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-

Bežné výdavky :
_Zvýšiť rozpočet na položke_______________

schválený rozp.

oddiel 04 – Ekonomická oblasť
04.6.0 Komunikácie

upravený rozp.

6.000,-

.

_6.000,-

635006-1 údržba MK-oprava výtĺkov, asfaltovanie ulíc

6.000,-

19.000,-

oddiel 06 Bývanie a občianska vybavenosť

25.000,-

3.000,-

06.2.0 Rozvoj obce

.

3.000,-

637004 – nákl.za vypracov.žiadostí o fin.prísp.z prostr. EÚ
/podľa akt.výzvy/

2.000,-

Oddiel 08 - Kultúra a náboženstvo

3.000,-

5.000,-

830,-

08.2.0.9 Kultúrne zariadenia /kult.dom/

.

_830,-

637004 - kultúrna činnosť - obecné slávnosti

4.000,-

oddiel 09 Vzdelávanie

_

09.1.1.1 Predškolská výchova /MŠ/

830,-

4.830,-

500,-

.

_500,-

635006 - opravy a údržba – výmena radiátorov

500,-

oddiel 10 Sociálne zabezpečenie
10.5.0

zvýšenie

500,-

1.000,-

250,-

Nezamestnanosť – AČ dobroľnícke práce

.

250,-

633004 – pracovné náradia
633006 – materiál /kancelárske potreby/

-

20,230,-

20,230,-

========================================================================

Zvýšenie bežných výdavkov :
_Znížiť rozpočet na položke_______________

10.580,schválený rozp.

Oddiel 08 - Kultúra a náboženstvo

08.6.0 Kultúra inde neklasifikovaná

.

_830,830,-

08.2.0.5 Knižnica
635006 – opravy a údržba-výmena okien na plastové

upravený rozp.

28.660,-

08.2.0.9 Kultúrne zariadenia /kult.dom/
642001 - bežné transfery obč.združeniam /Klub žien NŐSZIROM/

zníženie

.

830,-

-

_4.000,10.000,-

4.000,-

6.000,-

_23.830,-

637004- nákl.na predfinancov.projektu „Europa pre občanov” 38.830,23.830,15.000,========================================================================================

Zníženie bežných výdavkov :

28.660,-

.

-

5

-

Kapitálové výdavky :
_Zvýšiť rozpočet na položke_______________

schválený rozp.

oddiel 03 - Verejný poriadok a bezpečnosť

zvýšenie

upravený rozp.

_ 17.370,-

03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.
718005 – vybudovanie monitorov. kamerového systému v obci
- dotácia od Ministerstva vnútra SR
718005 -1
- vlastný podiel 5%
-

.

_17.370,-

13.860,3.510,-

oddiel 04 - Ekonomická oblasť

13.860,3.510,-

132.795,-

.

z toho:

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť

120.795,-

717001 – výstavba obecnej hasičskej zbrojnici – dot.MVSR
717001 -3
- vlastný podiel 5%
717001-4 náklady na vypracovanie ŽoP a monitorovacích správ

150.000,-

102.125,13.270,5.400,-

04.6.0 Cestná doprava

252.125,13.270,5.400,-

12.000,-

718007 - rekonštrukcia MK - ul. Lipová

-

oddiel 05 Ochrana životného prostredia

12.000,-

_

_

05.6.0 Ochrana životného prostredia – ochrana pred povodňami
716000 - projektová dokumentácia - vybudov.jarku pri reštaur.NIMRÓD
717001 - náklady na koordináciu projektu

12.000,-

14.600,-

.

14.600,-

11.600,3.600,-

11.600,3.600,-

==========================================================================

Zvýšenie kapitálových výdavkov :

_Znížiť rozpočet na položke_______________

-

schválený rozp.

oddiel 06 Bývanie a občianska vybavenosť

06.6.0 Bývanie – obecné nájomné byty

.

zníženie

upravený rozp.

255.321 ,-

06.4.0 Verejné osvetlenie
717002 - modernizácia verejného osvetlenia – dot. od Min. hospod.SR
717001 - vlastný podiel 5%

165.365,-

.

_249.321,236.855,12.466,-

236.855,12.466,-

-

6.000,-

716000 - prípr. a projekt.dokumentácia na výst.obecných nájomných bytov
6.000,6.000,=========================================================================================

Zníženie kapitálových výdavkov :

255.321,-

.

-

6

-

Štruktúra rozpočtu výdavkov - za obec
Výdavky

schválený rozp.€

upravený rozp.-I

488.320,944.294,23.899,-

470.240,854.338,23.899,-

1.456.513,-

1.348.477,-

- bežný rozpočet
- kapitálový rozpočet
- finančné operácie

Spolu za obec:

+ Výdavky na školstvo

.

_Zvýšiť rozpočet na položke__________

_____

schválený rozp.

- základná škola - normatív na rok 2012
- vzdelávacie poukazy
- na vých. a vzdeláv. žiakov zo SZP
- doprava žiakov
- doprava žiakov –zost. z predch.roku

250.000,3.800,1.600,2.800,-

zvýšenie

upravený rozp.

17.231,318,400,26,198,-

267.231,4.118,2.000,2.826,198,-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------zvýšenie spolu:

18.173,-

- školská jedáleň - vlastné príjmy /od cudzích stravníkov/

6.600,-

1.400,-

10.000,-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------zvýšenie spolu:

_Znížiť rozpočet na položke__________

1.400,-

_____

schválený rozp.

- základná škola - vrátenie nevyčerp. prostr. z predch.roku

20.000,-

zníženie

upravený rozp.

1.311,-

18.689,-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------zníženie spolu:

1.311,-

Štruktúra rozpočtu výdavkov - /obec + škola/
Výdavky

- bežný rozpočet
- kapitálový rozpočet
- finančné operácie

Spolu za obec:

schválený rozp.€

upravený rozp.-I

488.320,944.294,23.899,-

470.240,854.338,23.899,-

1.456.513,-

1.348.477,-

+ výdavky na školstvo
320.700,338.962,================================================

výdavky celkom:

1.777.213,-

1.687.439,-

/obec+škola/

Vo Vinici, dňa 20.2.2012
Béla H r u b í k, v.r.
starosta obce

