STAROSTA OBCE S P I Š S K É B Y S T R É
V Sp. Bystrom, 08.01.2018

Pozvánka
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré, ktoré sa uskutoční dňa
12. 01. 2018 so začiatkom o 17.30 h
v zasadačke OcÚ.
P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadania
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018
Rôzne
Interpelácie
Záver

Mgr. Marián Luha
starosta obce

Zverejnené dňa: 09.01.2018
Zvesené dňa: 13.01.2018

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
________________________________________________________________
Materiál na rokovanie 29. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom
Dňa: 12.01.2018
K bodu číslo: 4
Názov materiálu: NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2018
Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Ing. Kristína Horáková, prednostka obecného úradu
Ingrid Stachová, ekonómka obecného úradu

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Prílohy: č.1: Oznámenie o úprave rozpočtu finančných prostriedkov
na rok 2017 – kapitálové výdavky – rozvojové projekty
č. 2 Zoznam úspešných projektov - tabuľka
č. 3 Výpis z bankového účtu obce
č. 4 Položkovitý rozpočet

V Spišskom Bystrom dňa 08.01.2018

1. Dôvodová správa:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré na svojom zasadnutí dňa 08.09.2017 schválilo
uznesenie spoluúčasť obce vo výške 15 000,-- eur na rekonštrukciu telocvične základnej školy
súp. č. 398 na základe Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov
na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou
dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 vyhlásenej
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Uvedená suma bola
zapracovaná do rozpočtu na rok 2018.
Dňa 29.09.2017 sme podali žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške
134 827,-- eur, spoluúčasť obce mala byť vo výške 14 981 eur; celkový rozpočet
rekonštrukcie telocvične vypracovaný projektantom bol vo výške 149 808,-- eur (viď príloha
č. 4). Dňa 01.12.2017 bol na obec doručený e-mail z Okresného úradu Prešov, odboru
školstva, ktorým nám oznámili, že boli schválené finančné prostriedky vo výške 119 500,-eur. Zoznam úspešných projektov je zverejnený aj na webovom sídle Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR (viď príloha č. 2). Dňa 14.12.2017 bol na obec doručený list
z odboru školstva Okresného úradu v Prešove – Oznámenie o úprave rozpočtu finančných
prostriedkov na rok 2017 - kapitálové výdavky – rozvojové projekty (viď príloha č. 1).
Finančné prostriedky vo výške 119 500,-- eur boli poukázané na účet obce dňa 13.12.2017
(viď príloha č.3).
Na ministerstvo bolo podaných 345 žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov,
podporených bolo len 61 projektov, z toho len 41 škôl z zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Vzhľadom na krátenie poskytnutých finančných prostriedkov je potrebné dofinancovať
rozdiel vo výške 15 500,-- eur z vlastných zdrojov obce.
Obec Spišské Bystré v roku 2013 uzavrela so spoločnosťou SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské
Nivy 44/b, Bratislava Zmluvu o nájme plynárenského zariadenia NZ 22/2013/RCS
z 22.05.2013. Na základe tejto zmluvy sa obec zaviazala k predaju plynárenského zariadenia
za kúpnu cenu stanovenú ako rozdiel medzi cenou stanovenou dohodou 24 259,70 eur
a sumou nájomného zaplateného nájomcom do dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pričom nájomné
bolo dohodnuté vo výške 539,10 eur za rok. Na základe tejto zmluvy po piatich rokoch nájmu
predpokladáme príjem z predaja plynárenského zariadenia do rozpočtu obce bol vo výške
21 743,90 eur.
Na základe vyššie uvedeného predkladáme návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2018
a to navýšením kapitálových príjmov z predaja plynárenského zariadenia a navýšením
kapitálových výdavkov na rekonštrukciu telocvične a na rekonštrukciu budovy súp. č. 395
(býv. materskej školy) na kultúrny dom.

2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2018:
Zvýšenie kapitálových príjmov v podpoložke rozpočtu:
231 – Príjem z predaja – plyn. zariadenie
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
717002 – Rekonštrukcia telocvične – spoluúčasť
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
717002 – Kultúrny dom

+ 21 744,- €
+ 15 500,- €
+

6 244,- €

3. Prílohy:
č. 1 – Oznámenie o úprave rozpočtu finančných prostriedkov na rok 2017

č. 2 – Zoznam úspešných projektov – tabuľka

Č.3 – výpis z bankového účtu obce

Č.4 – Položkovitý rozpočet

