
Návrh na zmenu 

 rozpočtu rozpočtovým opatrením  
 

V súlade s ods. 2 písmenom b) § 14 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 výdavkov pri dosiahnutí 

vyšších príjmov, a to 

 

 zvýšenie bežných príjmov v celkovej sume ......10653 € 

 zvýšenie bežných výdavkov v celkovej sume ...10653 € 

 

Dôvodom rozpočtového opatrenia sú : 

- poistenie stavby ihriska združený živel – poškodenie alebo zničenie majetku vo 

výške ročného poistenia 328 eur 

- úprava poistenia hasičských vozidiel vo výške 125 eur 

- preprava autobusom v rámci kultúrneho pôsobenia s organizáciou Jednoty 

dôchodcov vo výške 500 eur 

- zakúpenie pračky so sušičkou v rámci objektu vybavenosti ihriska vo výške 500 eur 

- zadanie finančných prostriedkov v prípade sociálnej pomoci občanov  v hmotnej 

núdzi v zmysle zákona o sociálnej pomoci (poskytovateľ obec) vo výške 200 eur 

- služby spojené s revíziou kultúrneho domu a súčasne s následnou opravou 

elektroinštalácie vo výške  4000 eur 

- služby spojené s vypracovaním žiadostí pre uchádzanie sa projektových zámerov 

v spojení s finančným manažmentom (Kamerový systém, Úpravy domu smútku, 

Zberný dvor) vo výške 5000 eur 

 

Celkom vo výške:  10653 eur 

 

V rámci prognóz výnosu dane z príjmov fyzických osôb sa predpokladá pre obec Bacúch výnos 

v roku 2016 vo výške 239775 eur. Výdavky v rámci zmien rozpočtového opatrenia sa budú 

vyrovnávať z týchto príjmov, nakoľko schválený rozpočet v tejto položke je 225000 eur.    

Tabuľka úprav rozpočtových zmien: 

Funk.kl. Ekon.l. Zdroj

oj 
Názov  Schválený 

rozpočet  

Návrh 

na úpravu  

Rozdiel 

   Príjmy    

 111003 41 Výnos dane poukázaný obci 225.000 235.653     10.653 

   Spolu za bežné príjmy:       10.653     

   Celkové príjmy za bežný 

rozpočet 
432.044   442.697   10.653 

       

   Výdavky    
01.1.1 637004 41 Všeobecné služby 1.000 10.000 9.000   
03.2.0 634003 41 Poistenie hasič. vozidiel 1.000 1.125 125 
08.1.0 637015 41 Poistenie stavby ihriska 0 328 328 
08.1.0 633004 41 Nákup zariadenia (práčka) 0 500 500 
08.2.0 634004 41 Kultúra - prepravné 0 500 500 
10.7.0 642014 41 Sociálna pomoc jednotlivcom 0 200 200 



   Spolu za bežné výdavky: 2.000 12.653 10.653 

   Celkové výdavky za bežný 

rozpočet 
432.044 442.697 10.653 

 

Určenie platu starostu bude prebiehať pri rokovaní obecného zastupiteľstva, takže úprava môže 

byť zakomponovaná v rámci prejednania. Takisto pokiaľ bude mať obecný úrad informácie 

o schválených projektoch do termínu zastupiteľstva, budú tieto predložené na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva. 

V Bacúchu, dňa 16.3.2016 

 

Návrh predkladá:  Ing.  Jančová 

So schválením návrhu súhlasí :   Ing. František Kán, starosta obce 


