Starosta obce Lednické Rovne
predkladá Obecnému zastupiteľstvu Lednické Rovne, konanému dňa
23.06.2022
návrh na prvú zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2022 , vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1,
zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

Rozpočtové opatrenie č. 1:
Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov
v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c),

PRÍJMY
V časti Bežné príjmy:
 Rozpočtová položka 111 podpoložka 111003, kód zdroja 41-Výnos dane
z príjmov, poukázaný územnej samospráve ,
v čiastke = plus 91 900,00 EUR,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prírastok spolu : plus 91 900,00 EUR,
V časti Príjmové finančné operácie:
 Rozpočtová položka 454 podpoložka 454001, kód zdroja 46-Prevod prostriedkov
z

Rezervného

fondu

obce,

tvoreného

z prebytku

hospodárenia

z predchádzajúceho rozpočtového roka 2021 /zostatky na bež.účtoch obce / ,
v čiastke = plus 121 247,00 EUR,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prírastok spolu : plus 121 247,00 EUR,

Príjmy celkom : Prírastok spolu : plus 213 147,00 EUR,
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VÝDAVKY
V časti Kapitálové výdavky :
 Program 9 : Rekonštrukcia, modernizácia a ostatné akcie investičného
charakteru
Podprogram 9.1: Realizácia akcií investičného charakteru


- podtrieda funkčnej klasifikácie kapitálového

rozpočtu 06.6.0,

rozpočtová položka 717001, kód zdroja 41,43,51,46 – Bývanie a občianska
vybavenosť- Akcie investičného charakteru spolu, dľa rozhodnutia OZ financované rozpočtu obce:
Investičné akcie: /Parkovacie plochy v obci, Pasportizácia miest. komunikácii,
Rekonštrukcia Kul. domov Medné, HH, Hasič. zbrojnica HH, cintoríny,
Rekonštr. Domu služieb a vytvor. obchod. priestorov, rekonštr. priestorov býval.
pekárne LR-denný stacionár, Ul. Cintorínska, Rekonštr. cintorína LR,
Oddychová zóna HH pri kaplnke, Cyklotrasa, Zateplenie budovy OcÚ-strecha,
Chodník HH, nákup komunálneho vozidla z prostriedkov envir.fondu/-Prevod z
Rezervného fondu obce, tvoreného z predchádzajúceho rozpočtového roka
2021-navýšenie výdavkov v tomto podprograme:
v čiastke = plus

121 247,00 EUR,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prírastok spolu : plus 121 247,00 EUR,
V časti Bežné výdavky :
 Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá
Podprogram 7.1: Miestne komunikácie
 - podtrieda funkčnej klasifikácie bežného

rozpočtu 04.5.1-cestná doprava,

rozpočtová položka 635006, kód zdroja 41-Opravy miestnych komunikácii v
obci-asfaltovanie, obrubníky, odvodňovacie kanály,
v čiastke = plus 64 000,00 EUR,
 Program 3: Interné služby
Podprogram 3.1: Bývanie a občianska vybavenosť
 - podtrieda funkčnej klasifikácie bežného rozpočtu 06.6.0, rozpočtová
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položka 635006, kód zdroja 41 – Údržba a opravy budov vo vlastníctve obce,
čiastke = plus

27 900,00 EUR,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prírastok spolu : plus 91 900,00 EUR,

Výdavky celkom : Prírastok spolu : plus 213 147,00 EUR,
---------------------------------------------------------------------------

Predkladá : Mgr. Marian Horečný, starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne
schvaľuje
prvú

zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením
č.1, v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č.
zo dňa 23.06.2022

Rozpočet na
rok 2022
v€

Bežné príjmy

3 462 473

Kapitálové
príjmy
Finančné
operácie
príjmové
Príjmy spolu

802 128

Rozpočtové
opatrenie
starostu č.
2/2022 na rok
2022
v€

Návrh na
1. zmenu
rozpočtu na
rok 2022 v €

+ 91 900

Výsledný
Rozpočet po
schválení
1. zmeny
rozpočtu na
rok 2022 v €
3 554 373
802 128

18 947

+ 121 247

140 194

0

+ 213 147

4 496 695

Rozpočtové
opatrenie
starostu č.
1/2022 na
rok 2022
v€

Rozpočtové
opatrenie
starostu č.
2/2022 na rok
2022
v€

Návrh na
1. zmenu
rozpočtu na
rok 2022 v €

3 223 990

+ 11 014

+ 7 746

+ 91 900

3 334 650

893 870

- 11 014

- 7 746

+ 121 247

996 357

4 283 548

Rozpočet na
rok 2022
v€

Bežné
výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné
operácie
výdavkové
Výdavky

Rozpočtové
opatrenie
starostu č.
1/2022 na
rok 2022
v€

0

165 688
4 283 548

Rozpočet po
schválení
1. zmeny
rozpočtu na
rok 2022 v €

165 688
0

0

+ 213 147

4 496 695

spolu

4
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