Príloha č. 4

Starosta Obce Chrasť nad Hornádom

Rozpočtové opatrenie č. 1/2014
V súlade s § 14 ods. 2 písmenom a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s uznesením obecného
zastupiteľstva č. 33/2012 (zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami obce)
schvaľujem
rozpočtové opatrenie - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to
Z podpoloţky / poloţky rozpočtu
Na podpoloţku / poloţku rozpočtu V sume €
04.5.1.3 630 spr.udr.ciest, tov.a sluţ 04.5.5 630 potr.a iná dopr. tov.a sluţ 400,08.4. 630 náboţ. a iné sp.sl.

08.4. 640 Transfer pre cirkev

.....................................................
Marián Melega
starosta obce

V Chrasti nad Hornádom, dňa 30. 06. 2014

10,-

Starosta Obce Chrasť nad Hornádom

Rozpočtové opatrenie č. 2/2014
V súlade s § 14 ods. 2 písmenom b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
schvaľujem
rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov, a to
zvýšenie príjmov na podpoloţke rozpočtu
zvýšenie výdavkov na podpoloţke rozpočtu
Zvýšenie príjmov
V sume €
v poloţke/podpoloţke
rozpočtu
311000 príspevok AČ
23940,63

Zvýšenie výdavkov
v poloţke/podpoloţke rozpočtu
412620 a 610 AČ

V sume €

23940,63

................................................
Marián Melega
starosta obce
V Chrasti nad Hornádom, dňa 30. 06. 2014

Starosta Obce Chrasť nad Hornádom

Rozpočtové opatrenie č. 3/2014
V súlade s § 14 ods. 2 písmenom c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
schvaľujem
rozpočtové opatrenie - viazanie rozpočtovaných výdavkov, z dôvodu, ţe nie sú splnené
príjmy
Viazanie výdavkov v sume €

Poloţka rozpočtu

1000,1510,-

06.3.0. zásob. vodou
08.4.0. náboţ. a iné spol.sluţ.

V termíne do (naplnenia
príjmov)
Do zmeny tohto opatrenia
Do zmeny tohto opatrenia

z dôvodu, nenaplnenia rozpočtových príjmov v poloţke 454001 prídel z rezervného fondu
obce a z rezervného fondu VÚC
uviesť konkrétny dôvod (niektorý so zákonných dôvodov § 14 ods. písm. c),
že krytie rozpočtovaných výdavkov je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov alebo ak
sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu z iných dôvodov ako použitím
rezervného fondu podľa § 10 ods. 8 alebo použitím účelovo určených prostriedkov
poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného
predpisu (napr. zák. č 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) nevyčerpaných v minulých
rokoch.

.....................................................
Marián Melega
starosta obce

V Chrasti nad Hornádom, dňa 30. 06. 2014

Starosta Obce Chrasť nad Hornádom

Rozpočtové opatrenie č. 4/2014
V súlade s § 14 ods. 2 písmenom b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
schvaľujem
rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov, a to
zvýšenie príjmov na podpoloţke rozpočtu
zvýšenie výdavkov na podpoloţke rozpočtu
Zvýšenie príjmov
V sume €
v poloţke/podpoloţke
rozpočtu
311000 príspevok AČ
3116,-

Zvýšenie výdavkov
v poloţke/podpoloţke rozpočtu
412620 a 610 AČ

V sume €

3116,-

................................................
Marián Melega
starosta obce
V Chrasti nad Hornádom, dňa 30. 09. 2014

Starosta Obce Chrasť nad Hornádom

Rozpočtové opatrenie č. 8/2014
V súlade s § 14 ods. 2 písmenom b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
schvaľujem
rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov, a to
zvýšenie príjmov na podpoloţke rozpočtu
zvýšenie výdavkov na podpoloţke rozpočtu
Zvýšenie príjmov
V sume €
v poloţke/podpoloţke
rozpočtu
312001 zo štát. rozp.
6210,-

Zvýšenie výdavkov
v poloţke/podpoloţke rozpočtu
09.1.2 ZŠ asistenti

V sume €

6210,-

................................................
Marián Melega
starosta obce
V Chrasti nad Hornádom, dňa 23. 10. 2014

Príloha č. 5

Starosta Obce Chrasť nad Hornádom
Obecnému zastupiteľstvu v Chrasti nad Hornádom, konanému dňa 03. 11. 2014
Návrh na
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2014
V súlade s § 14 ods. 2 písmenom b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
predkladám obecnému zastupiteľstvu
návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie
výdavkov, a to
Zvýšenie príjmov
V sume €
v poloţke/podpoloţke
rozpočtu
311000 granty
4275,223003 stravné
1700,-

Zvýšenie výdavkov
V sume €
v poloţke/podpoloţke
rozpočtu
04.1.2 AČ
4275,„-„
1700,-

Návrh predkladá:

..................................................
Marián Melega
starosta obce
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Chrasti nad Hornádom
schvaľuje rozpočtové opatrenie č.: 5/2014 uznesením č. 39/2014
V Chrasti nad Hornádom, dňa 23. 10. 2014

Príloha č. 6

Starosta Obce Chrasť nad Hornádom

Obecnému zastupiteľstvu v Chrasti nad Hornádom, konanému dňa 03. 11. 2014
Návrh na
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2014
V súlade s § 14 ods. 2 písmenom a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
predkladám obecnému zastupiteľstvu
návrh na rozpočtové opatrenie - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to
Z poloţky

Na poloţku

V celkovej sume €

06.4.0.710 VO, kapit. výd.
06.4.0.710 VO, kapit. výd.
06.4.0.710 VO, kapit. výd.
06.3.0.710 vodovod, kapit. výd.

09.5.0.2 CVČ, 630

700,7400,1200,1300,-

04.1.2 AČ, 610, 620
09.1.2. ZŠ príprav PD
-„-

Návrh predkladá:

...........................................
Marián Melega
starosta obce
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Chrasti nad Hornádom
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. : 6/2014 Uznesením č. 40/2014

V Chrasti nad Hornádom, dňa 23. 10. 2014

Príloha č. 7

Starosta Obce Chrasť nad Hornádom
Obecnému zastupiteľstvu v Chrasti nad Hornádom, konanému dňa 03. 11. 2014
Návrh na
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2014
V súlade s § 14 ods. 2 písmenom d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
predkladám obecnému zastupiteľstvu
návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie finančných operácií, a to
Zvýšenie príjmov
V sume €
v poloţke/podpoloţke
rozpočtu
513002 bank. úvery
16115,93
dlhodobé

Zvýšenie výdavkov
V sume €
v poloţke/podpoloţke
rozpočtu
01.7.0.821 splácanie
16115,93
tuzemskej istiny

Návrh predkladá:
..................................................
Marián Melega
starosta obce
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Chrasti nad Hornádom
schvaľuje rozpočtové opatrenie č.: 7/2014 uznesením č. 41/2014
V Chrasti nad Hornádom, dňa 23. 10. 2014

Príloha č. 8

Príloha č. 9

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli : 26. 09. 2014
VZN vyvesené na úradnej tabuli :
VZN nadobúda účinnosť :

NÁVRH
Obec Chrasť nad Hornádom podľa ustanovenia §6 ods.1 a ustanovenia §11 ods. 4
písm. g) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
ustanovením §
36 ods. 7 písm. c) zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach
vydáva
pre územie obce Chrasť nad Hornádom

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2014
o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a náhradného zásobovania vodou na
území
Obce Chrasť nad Hornádom.
čl.1
Predmet úpravy
Toto všeobecné záväzné nariadenie upravuje spôsob náhradného zásobovania vodou pre
prípad havárie, nedostatku resp. obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu a
náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu ţúmp podľa miestnych
podmienok.
čl. 2
Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody
1. Dočasne obmedziť alebo zakázať uţívanie pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely
ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou môţe vyhlásiť starosta obce, a to miestnym

rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce
v dôsledku poklesu výdatnosti vodného zdroja, najmä vplyvom nepriaznivých klimatických
podmienok a po vyhlásení mimoriadnej situácie. Vo vyhlásení sa uvedie čas, od kedy platí
obmedzenie alebo zákaz uţívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je
zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.
2. V čase obmedzenia uţívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou
vodou je zakázané pitnú vodu z verejného vodovodu pouţívať na polievanie záhrad, ihrísk,
verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest, umývanie áut, napúšťanie bazénov a
záhradných jazierok, na stavebné účely a upratovanie.
3. Dodávka pitnej vody bude v plnom rozsahu obnovená bez meškania po odpadnutí dôvodov
obmedzenia alebo zákazu uţívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je
zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. O obnovení dodávky pitnej vody obec informuje
obyvateľov.
čl. 3
Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou
1. Ak nemoţno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, starosta obce
zabezpečí dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou. Dodávka pitnej vody
náhradným zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom cisternami alebo inými prepravnými
prostriedkami prevádzkovateľa vodovodu - Obec Matejovce nad Hornádom alebo Obec
Chrasť nad Hornádom.
2. Prevádzkovateľ môţe dočasne obmedziť alebo prerušiť dodávku vody z verejného
vodovodu v dôvodu:
-vzniku mimoriadnej situácie, udalosti
-pri poruche na verejnom vodovode
-pri plánovanej oprave zariadenia alebo príslušnej zásobovacej trasy
-pri ohrození ţivota, zdravia ľudí, alebo majetku
-pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vôd
3. Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom a
organizáciám prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v termíne stanovenom
§32 zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, vrátane obnovenia
dodávky vody v normálnom reţime . Obecný úrad následne informuje obyvateľov obce o
prerušení dodávky vody alebo obmedzeniach v dodávke, obecným rozhlasom a na web
stránke obce.
4. Odberné miesta a čas pristavenia cisterny s pitnou vodou oznámi obec miestnym
rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na web stránke obce.
5. Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody
v zníţenom mnoţstve.
čl. 4

Náhradné odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp
1. Obec Chrasť nad Hornádom v súčasnosti nemá vybudovanú kanalizáciu, obyvatelia obce
pouţívajú na odvádzanie odpadových vôd ţumpy.
2. Stavba ţumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom
a technickým normám.
3. Umiestnenie ţumpy na pozemku musí umoţňovať prístup k ţumpe za účelom jej
vyprázdňovania a musí byť umiestnená tak aby umoţňovala výhľadové napojenie stavby
na verejnú kanalizáciu /ust.§11.ods.2 a 3 vyhl. MŢP SR č. 532/2002 Zb./ .
4. Dno a steny ţúmp musia byť vodotesné- nepriepustné, tak aby odpadová voda
nepresakovala do okolitého prostredia a neznečisťovala ho.
5. Prevádzkovateľ ţumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie ţumpy v intervaloch
primeraných kapacite ţumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených
právnických a fyzických osôb.
6. Obec Chrasť nad Hornádom dáva na vedomie, ţe najbliţšou firmou, ktorá sa zaoberá
zneškodňovaním obsahu ţúmp a septikov je :
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Duklianska 40,
052 01 Spišská Nová Ves, tel: +421 850 111 800 a JOGA, s. r. o., Lesná 5, 053 61 Olcnava,
tel. č. 0905 900 926
Tým nie je dotknuté právo prevádzkovateľa objednať si zneškodňovanie obsahu ţumpy a
septika inými právnickými alebo právnickými osobami, ktorí majú na takúto činnosť
platné oprávnenie.
7. Prevádzkovateľ ţumpy je povinný predloţiť na poţiadanie kontrolnému orgánu obce
Chrasť nad Hornádom doklad o spôsobe zneškodnenia odpadových vôd zo ţumpy.

čl. 5
Sankcie
1. Porušenie tohto VZN je priestupkom podľa §40 ods. 1 písmeno j) zákona 442/2002 Z.z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001
Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.
2. Za porušenie tohto VZN môţe byť uloţená oprávneným kontrolným orgánom pokuta
od 16 € do 331 €.
čl. 6

Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto VZN sú moţné po schválení obecným zastupiteľstvom v
Chrasti nad Hornádom.
2. Toto VZN
bolo prerokované Obecným zastupiteľstvom v Chrasti nad Hornádom na
svojom zasadnutí dňa 03. 11. 2014 a schválené uznesením číslo 43/2014.
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli obce.

V Chrasti nad Hornádom, 25.09.2014
Marián Melega
starosta obce

Príloha č. 10

Príloha č. 11

