
 

Rozpočtové opatrenie 3/2021 
 

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) navrhujem vykonať rozpočtové opatrenie  

v súlade  s § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona – presun, povolené prekročenie a viazanie 

príjmov, výdavkov a finančných operácií: 

 

Za bežný rozpočet: 

-projekt Podpora opatrovateľskej služby, za vypracovanie a manažment projektu v sume 650 

eur, 

- projekt Predchádzanie vzniku BRKO zakúpením kompostérov do domácností schválený 

Environmentálnym fondom v sume 59 tisíc eur s povinnou 5% spoluúčasťou min. 3.105,27 eur 

(predpokladaná spoluúčasť obce 6 tisíc eur) 

Bežné príjmy budú navýšené o transfer vo výške 59 tisíc (to je 540.163 eur), pričom bežné 

výdavky o 65.650 eur (to je 536.316 eur). 

 

Kapitálové výdavky: 
- Projekt „Zníženie energetickej náročnosti/Kultúrny dom (prípravné práce spojené s vypracovaním 

žiadosti a s verejným obstarávaním) v sume 6.000 eur 

- projekt „Bacúch - workoutové ihrisko“ (prípravné práce spojené s vypracovaním žiadosti a verejným 

obstarávaním)  v sume 1.000 eur 

- Projekt „Hasičská zbrojnica – rekonštrukcia“(vyššie náklady na stavebné práce a stavebný dozor) 

3.000 projekt  

- projektová dokumentácia a prípravné práce na akciu „Autobusová zastávka – Bacúch“ v sume   1.300 

eur 

 

Za príjmové finančné operácie: 

krytie kapitálových výdavkov v súlade s týmto opatrením príjmovými finančnými 

operáciami   z fondu rozvoja obce v sume 11.300 eur. 

 

Tabuľka úprav rozpočtových zmien: 

Funk.kl Ekon. 

kl 

Zdroj Názov  Rozpočet  

po 

schválených 

zmenách 

v eur 

Návrh 

na 

úpravu  
 

v eur 

Rozdiel 

 

 

 

v eur 
   BEŽNÝ ROZPOČET - PRÍJMY 481.163 540.163 59.000 
 312012 111 Zo ŠR – kompostéry (Enirofond) 0 59.000 59.000 
       
   BEŽNÝ ROZPOČET-VÝDAVKY 470.666 536.316 65.650 
   Odpadové hospodárstvo    
05.1.0 633006 111 Nákup kompostérov/projekt 0 59.000 59.000 
05.1.0 633006 41 Nákup kompostérov/spoluúčasť 0 6.000 6.000 
   Opatrovateľská služba    
10.2.0 637004 41 Prípravné práce/projekt OSL 0 650 650 
       
   KAPITÁLOVÝ ROZPOČET-

PRÍJMY 
15.000 15.000 0 

       
   KAPITÁLOVÝ ROZPOČET -VÝDAVKY 259.639 270.939 11.300 



03.2.0 717002 46 Hasičňa - rekonštrukcia 23.000 26.000 3.000 
06.6.0 716 46 Autobus. zastávka/prípravné práce 0 1.300 1.300 
08.1.0 716 46 Workout. ihrisko/prípravné práce 750 1.750 1.000 
08.2.0 716 46 Kultúrny dom/prípravné práce 3.150 9.150 6.000 
       
   FINANČNÉ OPERÁCIE-PRÍJMY 252.789 264.089 11.300 
 454002 46 Prevody príjmové(z fondu rozvoja) 240.658 251.958 11.300 
       
   FINANČNÉ OPERÁCIE -VÝDAVKY 5.000 5.000 0 
       
   Celkové príjmy 748.952 819.252  
   Celkové výdavky 738.455 815.405  
   Celkové hospodárenie 10.497 3.847  

 Vysvetlivky ku kódovaniu zdrojov: 
111 – zo ŠR 

41 -  vlastné zdroje 

46 – z fondov obce 

 

V Bacúchu, dňa 26.07.2021 

 

Návrh predkladá:  Ing.  Jančová 

Schválil:   Ing. Michal Chovanec, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 
 


