
Návrh na zmenu 

 rozpočtu rozpočtovým opatrením  

2/2016 
 

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 5012 € 

 zvýšenie bežných výdavkov v celkovej sume  5012 € 

 príjem z mimorozpočtových zdrojov v sume 3600 € 

 zvýšenie kapitálových výdavkov o 3600 € 

 

Dôvodom rozpočtového opatrenia sú : 

 nákup interiérového vybavenia do chodby pred vstupom do obecného úradu 1000 

eur 

 nákup skartovačky, kanvice pre potreby obecného úradu 300 eur 

 presun prostriedkov spojených so zariadením kancelárií obecného úradu z údržby 

objektov na údržbu strojov, zariadení (údržba telefónnej ústredne, záložných 

zdrojov, prekáblovanie , nastavenie PC ap.) a zároveň navýšenie prostriedkov na 

údržbu vykurovacieho systému -čerpadiel 2300 eur (ponechanie prostriedkov na 

údržbu objektov) 

 úprava rozpočtu pre hasičov – presun  prostriedkov v rámci činnosti hasičov aj 

z toho titulu, že obec získa dotáciu z cudzích zdrojov (DHZ SR) vo výške 700 eur 

(grant s mimorozpočtovým zadaním), ktoré využije na nákup pracovných odevov. 

V rámci údržby sa uvažuje o osadení hasičskej veže, odvodnenie stavby a vonkajšie 

nátery. 

  úprava rozpočtu v súvislosti s poskytnutím príspevkov z Úradu práce a sociálnych 

vecí a rodiny Brezno na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 

a zamestnania podľa § 52a a § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

  navýšenie rozpočtu na šport :  

na materiál a súťažné ceny v rámci športových podujatí (Chodecké preteky, Stolno-

tenisový turnaj ap.) 1000 eur, 

na prevádzkovanie ihriska: nepostačujúce energie, zvoz odpadových vôd zo žumpy 

na ihrisku, údržba areálu spojená so zavlažovaním spolu 3500 eur. 

Preradenie bežných výdavkov na nákup zariadenia na zavlažovanie do kapitálových 

výdavkov vo výške 3600 eur. 

 nákup materiálu spojený s kultúrnymi akciami (podujatie „Horehron – Horehron“) 

500 eur. 



V rámci pokrytia výdavkov, obec počíta s prognózou výnosu dane z príjmov fyzických osôb  

v roku 2016 vo výške 239775 eur a na úhradu kapitálového výdavku spojeného s nákupom 

zavlažovacieho zariadenia s prevodom prostriedkov z fondu rozvoja. 

Tabuľka úprav rozpočtových zmien: 

Funk.kl. Ekon.kl

. 

Zdroj

oj 
Názov  Schválený 

rozpočet (po 

úpravách)  

Návrh 

na úpravu  

Rozdiel 

   Celkové príjmy za bežný 

rozpočet 
446.615   452.327   5.712 

 111003 41 Výnos dane poukázaný obci 235653 239775 4122     

 312012 111 Zo ŠR na podporu 

zamestnania 
3900 0 -3900 

 312012 1AC1 Zo ŠR na podporu 

zamestnania 
0 4070 4070 

 312012 1AC2 Zo ŠR na podporu 

zamestnania 
0 720 720 

   Bežné príjmy za upravené 

položky: 
239.553   244.565   5.012     

       

   Finančné operácie na úhradu 

kapit. rozpočtu 
   

  46 Príjem z fondu rozvoja 31500 35100 3600 

       

   Celkové výdavky za bežný 

rozpočet 
446.615   451.627   5.012 

01   Verejná správa    
01.1.1 633001 41 OcU – interiérové vybavenie 

(nábytok) 
6000 7000 1000   

01.1.1 633004 41 OcU – prístroje 0 300 300 
01.1.1 635004 41 OcU – údržba zariadení 300 2600 2300 
03   Hasiči    
03.2.0 633006 41 Hasiči – všeobecný materiál 100 200 100 
03.2.0 635006 41 Hasiči – údržba objektov 300 330 30 
03.2.0 633010 41 Hasiči – pracovné odevy 500          300 -200 
03.2.0 637001 41 Hasiči - školenie 500         570 70 
06   Bývanie a občianska 

vybavenosť 
   

06.2.0 610,62

0 

111 Verejno prosp. služby – platy a 

odvody 
3900 0 -3900 

06.2.0 610 1AC1 Verejno prosp. služby – platy 0 2890 2890 
06.2.0 610 1AC2 Verejno prosp. služby - platy 0 510 510 
06.2.0 620 1AC1 Verejno prosp. služby –

odvody 
0 1010 1010 

06.2.0 620 1AC2 Verejno prosp. služby –

odvody 
0 180 180 

06.2.0 630 1AC1 Verejno prosp. služby –tovary  0 170 170 
06.2.0 630 1AC2 Verejno prosp. služby -tovary 0 30 30 
06.4.0 632001 41 Verejné osvetlenie - energie 6000 5122 -878 
       



08   Rekreácia, kultúra    
08.1.0 632001 41 Šport-energie 1000 3500 2500 
 633004 41 Šport – nákup zariadenia 

(zavlažovací systém) 
4800 1200 -3600 

08.1.0 633006 41 Šport – všeobecný materiál 

(šport. podujatia) 
0 500 500 

08.1.0 637002 41 Šport – súťaže (vecné ceny) 0 500 500 
08.1.0 637004 41 Šport – služby (zvoz 

odpadových vôd ap.) 
0 300 300 

08.1.0 635006 41 Šport – údržba objektov 0 700 700 
08.2.0 633006 41 Kultúra – všeobecný materiál 0 500 500 

   Bežné výdavky za upravené 

položky 
23.400 28.412 5.012 

       

   Kapitálové výdavky    

08.1.0  46 Šport-nákup zariadenia 

(zavlažovanie) 
0 3600 3600 

   Celkové výdavky za 

kapitálový rozpočet 
31.500  35.100 3.600 

 Vysvetlivky ku kódovaniu zdrojov: 

41 – vlastné 

46 -  mimorozpočtové zdroje (z fondu rozvoja) 

71 – cudzie 

1AC1 – Európsky sociálny fond (ESF) 3. programovacie obdobie 2014-2020 

1AC2 – ESF spolufinancovanie zo ŠR  

 

 

 

V Bacúchu, dňa 03.06.2016 

 

Návrh predkladá:  Ing.  Jančová 

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


