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Názov materiálu:  
 
NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU R2022 a ROZPOČTOVÉ OPATRENIA 
 
Materiál obsahuje:   - dôvodovú správu  
 
Návrh na uznesenie:  
Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice po prerokovaní:  

 
SCHVAĽUJE 

 

1) Úpravu rozpočtu RO 18/2022, v ktorej sa znižujú tieto výdavky kapitálového 
rozpočtu: 

Rek.plochy pred domom smútku Smolenice -15 000,00 € 

Projekt. dokum. Zberný dvor -5 000,00 € 

Projekt. dokum. ulice Na lúkach (siete-voda, plyn, osv....) -15 000,00 € 

Nový asfalt Jahodnícka ulica -39 000,00 € 

Projekt. dokum. parkoviská pri kostole v Smoleniciach -20 000,00 € 

ZŠ s MŠ rekonštrukcia strešnej krytiny škola -20 000,00 € 

Muzeum oprava strechy -30 000,00 € 

Rek.a budovanie osvetlenia (Železničná ul, Na lúkach) -12 000,00 € 

Projekt. dokum. likvidácia budovy zdrav.stredisko -5 000,00 € 

Likvidácia budovy zdrav.stredisko -15 000,00 € 

 

V celkovom vyjadrení o sumu 176.000€, zároveň sa znižujú príjmové finančné 
operácie o rovnakú sumu t.j. o 176.000€.  

2) Zníženie zapojenia prostriedkov rezervného fondu vo výške 176.000€ do rozpočtu 
obce na rok 2022. 

3) Úpravu rozpočtu č. RO 19/2022, v ktorej sa zvyšujú bežné príjmy rozpočtu o sumu 
5.580€ a bežné výdavky rozpočtu sa zvyšujú o 5.580€.  

 
 

Predkladá: Ing. Svetlana Petrovičová, starostka obce Smolenice.........................................  
 
Spracoval: Ing. Svetlana Petrovičová, starostka obce Smolenice.......................................... 
 
 
V Smoleniciach, 12.12.2022  



Dôvodová správa 

RO 18/2022 -  touto úpravou rozpočtu vyraďujeme z rozpočtu na rok 2022 investičné akcie, 
ktoré boli finančne kryté z prostriedkov rezervného fondu a zároveň v roku 2022 neprišlo 
k ich samotnej realizácii a ani nie sú podpísané zmluvy na realizáciu týchto stavebných diel. 
Táto úprava zabezpečí, že prostriedky RF, ktoré sa v roku 2022 nepoužijú, budú k dispozícii 
na krytie iných /alebo aj tých istých akcií v roku 2023 už od 1.1.2023 (za predpokladu, že 
Obecné zastupiteľstvo schváli rozpočet na rok 2023). Pokiaľ túto úpravu OZ neschváli, 
nepoužité prostriedky z roku 2022 budú k dispozícii až po schválení záverečného účtu obce 
Smolenice, čo je zvyčajne až v júni nasledujúceho roka. 

RO 19/2022 -  na základe reálne dosiahnutých príjmov na uvedených položkách t.j. 
zvyšujeme aj rozpočtované príjmy o tieto čiastky: 

223001 7 7 41 Hrobové miesta (príjem za prenájom) 2 000,00 € 

221004 3 0 41 stavebné poplatky 1 460,00 € 

212003 5 0 41 Prenájom Zámok 760,00 € 

133001 0 0 41 Daň za psa 220,00 € 

223001 6 2 41 Vstupné múzeum 1 140,00 € 

 
Zvýšenie bežných príjmov je v sume 5.580 € spolu. Na druhej strane, takisto na základe 
reálne vyúčtovaných tovarov/služieb alebo na základe cenových ponúk na služby/tovary, 
ktoré potrebujeme obstarať navrhujeme zvýšiť bežné výdavky v celkovej sume o 5.580€. 
Štruktúra úpravy výdavkov zahŕňa aj zníženie výdavkov na položkách EK, ktoré do konca 
roka 2022 už nebudú použité a slúžia na pokrytie zvýšenia iných bežných výdavkov. 

  

637014 0 0 41 Stravovanie zamestnanci kancelárie 1 823,00 € 

637005 2 0 41 Právne služby (vrátane GDPR, KYBER) 3 000,00 € 

632001 0 1 41 Energie - plyn KD Smolenice 3 500,00 € 

632001 0 0 41 Energie - verejné osvetlenie obce 4 500,00 € 

637027 1 0 41 
Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 
(robotníci) -5 000,00 € 

633006 0 0 41 Dopravné značenia v obci -8 000,00 € 

633006 2 0 41 Smerové značenie ulíc obce -12 000,00 € 

633006 1 0 41 Zdravotné stredisko-Všeobecný materiál 500,00 € 

637004     41 Zdravotné stredisko-Všeobecné služby 1 000,00 € 

637005     41 Zdravotné stredisko-špeciálne služby  500,00 € 

637004 0 0 41 Odpady- všeobecné služby 18 000,00 € 

637004 1 0 41 požičovné kino -743,00 € 

633009 0 0 41 Smolenické noviny -1 500,00 € 

 
 


