
Rozpočtové opatrenie 

4/2016 
 

V súlade s § 14 ods. 2) 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 1400 € 

 presun a zvýšenie bežných výdavkov v celkovej sume  1400 € 

 príjem z mimorozpočtových zdrojov v sume 5000 € 

 zvýšenie kapitálových výdavkov v sume 5000 € 

 

Tabuľka úprav rozpočtových zmien: 

Funk.kl

. 

Ekon.kl

. 

Zdroj

oj 
Názov  Schválený 

rozpočet (po 

úpravách)  

Návrh 

na úpravu  

Rozdiel 

   Celkové príjmy za bežný 

rozpočet 
451627   453027   1400 

 312012 111 Zo ŠR príspevok na školu v 

prírode 
0 1400 1400 

   Bežné príjmy za upravené 

položky: 
0   1400 1400     

       

   Finančné operácie na úhradu 

kapitálového rozpočtu 
35556 40556 5000 

  46 Príjem z fondu rozvoja  35556 40556 5000 

       

   Celkové výdavky za bežný 

rozpočet 
451627   453027 1400 

01   Verejná správa    
01.1.1 637004 41 OcU – všeobecné služby 10000 8800 -1200   
01.1.1 632003 41 OcU – telekomunikačné 

poplatky 
2500 2000 -500 

06   Bývanie a občianska 

vybavenosť, rozvoj obce 
   

06.2.0 632001 41 Nebytové hospodárstvo –

energie 
2500 1500 -1000 

 
06.2.0 635004 41 Verejno-prospešné služby – 

servis a údržba prac. strojov 
0 300 300 

08   Rekreácia, kultúra, šport    
08.1.0 633015 41 Šport – palivá do prac. strojov 600 750          150 
08.1.0 635004 41 Šport – servis, údržba prac. 

strojov 
0          300 300 

08.1.0 635006 41 Šport – údržba objektov 700 1800 1100 

09       
09.1.1.1 637027 41 MŠ - odmeny na dohody 0 750 750 
09.1.2.1 637004 111 ZŠ – škola v prírode 0 1400 1400 
09.5.0 637004 41 Spoločný školský úrad 0 100 100 



   Bežné výdavky za upravené 

položky 
16300 13782 1400 

       

   Celkové výdavky za 

kapitálový rozpočet 
35556 40556 5000 

05.1.0 717001 46 Zberný dvor (stavby) 6000 -6000 -6000 

05.1.0 717004 46 Zberný dvor (spoluúčasť na 

nákup zariadenia) 
0 11000 11000 

   Kapitálové výdavky za 

upravené položky 
6000 5000 5000 

 Vysvetlivky ku kódovaniu zdrojov: 

41 – vlastné 

46 -  mimorozpočtové zdroje (z fondu rozvoja) 

 

Dôvodom rozpočtového opatrenia sú : 

 úprava rozpočtu spojená s poskytnutím príspevku zo ŠR na školu v prírode 

 navýšenie rozpočtu na výdavky spojené s prevádzkovaním futbalového ihriska na 

palivá do kosačiek, servis kosačky spojené s nákupom filtrov, olejov a náhradných 

dielov, zriadenie odberného miesta na zavlažovanie (zemné práce, materiál)  

 navýšenie výdavkov na servis krovinorezov a kosačiek pre verejné priestranstvá 

 vyčlenenie prostriedkov na dohody spojené so zastupovaním v materskej škole 

a pedagogickými asistentami. 

 náklady na spoločný školský úrad v zmysle zmluvy o zriadení spoločného 

školského úradu 

 úprava kapitálových výdavkov  v zmysle uznesenia 27/2016 zo dňa 28.4.2016 na 

Zberný dvor. 

Návrh rozpočtového opatrenia bol prerokovaný na finančnej komisii dňa 8.8.2016 

a bude predložený na najbližšie zasadnutie obecného zastupitešstva. 

V Bacúchu, dňa 12.08.2016 

 

Návrh predkladá:  Ing.  Jančová 

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


