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NÁVRH NA UZNESENIE:
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
a) návrh na zmenu rozpočtu a programového rozpočtu k 31. 03. 2021
b) dôvodovú správu k návrhu na zmenu rozpočtu a programového rozpočtu k 31.03.2021

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a) úpravu rozpočtu a zmenu programového rozpočtu vo výške 343 755,74 EUR
vykonanú rozpočtovými opatreniami podľa §14 ods.2 a) až d) Zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
b) Zmenu príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2021 o
v tom:
b.1) navýšenie k 28.02.2021 zostatok vyčlenený v záverečnom účte
b.2) schválená žiadosť o úver uzn. č. 324/010321-Z vo výške
b.3) účelové dotácie a výsledky v záverečnom účte
v tom Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti

343 755,74 €
40 095,76 €
250 000,00 €
53 659,98 €
277,38 €

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu schváleného rozpočtu a programového rozpočtu Obce Zemné
a jej rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce za
1.Q 2021, k 31.03.2021
1 577 747,00
Príjmy: schválený rozpočet na rok 2021
Rozpočtové opatrenia k 31.03. 2021
+ 343 755,74 €
Celkový rozpočet k 31.03.2021
1 921 502,74 €
Výdavky: schválený rozpočet na rok 2021
Rozpočtové opatrenia k 31.03. 2021
Celkový rozpočet k 31.03.2021

1 577 747,00
+ 343 755,74 €
1 921 502,74 €
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DÔVODOVÁ SPRÁVA:
V zmysle ustanovenia §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
v súvislosti na základe oznámení o účelovo určených finančných prostriedkov na prenesený
výkon štátnej správy ako aj na originálne kompetencie, v zmysle Zákona č. 597/2003 Z.z.
o financovaní škôl v znení neskorších predpisov
1, v zmysle „Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami Obce Zemné“ a v zmysle
uznesení obecného zastupiteľstva a zmlúv účelovo určených prostriedkov o ich použití
v súlade s konkrétnym účelom stanoveným poskytovateľom, na základe prognóz
a skutočného výberu daní dochádzalo k nevýšeniu príjmov a výdavkov pri dodržaní
vyrovnanosti rozpočtu :
a) zmenu schváleného rozpočtu a programového rozpočtu Obce Zemné a jej
rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k 31.03.2021, vykonanú
rozpočtovými opatreniami v zmysle Zásad obce, schváleným uznesením obecného
zastupiteľstva pri dodržaní Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §14 ods.2 a) až d) navýšením
finančných prostriedkov + 343 755,74 € (tab )
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