
Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 
 

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 4306 € 

 presun a zvýšenie bežných výdavkov v celkovej sume  4306 € 

 príjem z mimorozpočtových zdrojov v sume 8000 € 

 zvýšenie kapitálových výdavkov v sume 8000 € 

 

Tabuľka úprav rozpočtových zmien: 

Funk.kl

. 

Ekon.kl

. 

Zdroj

oj 
Názov  Schválený 

rozpočet(po 

úpravách)  

Návrh 

na úpravu  

Rozdiel 

   BEŹNÝ ROZPOČET –PRÍJMY 467139   471445   4306 

 111003 41 Výnos dane z príjmov FO 

poukázaný obci 
260000 264306 4306 

 
  Bežné príjmy za upravené 

položky: 
260000   264306 4306     

       

   PRÍJMOVÉ FINANČNÉ 

OPERÁCIE   
174728 182728 8000 

 454002 46 Príjem z fondu rozvoja (na úhradu 

kapitálového rozpočtu) 
172500 180500 8000 

       

   BEŽNÝ ROZPOČET-

VÝDAVKY 
467139   471445 4306 

05   Ochrana životného prostredia    
05.1.0 637004 41 Zvoz a uloženie odpadov 17600 15096 -2504 

06   Bývanie a občianska vybavenosť, 

rozvoj obce 
   

06.6.0 637002 41 Občianska vybavenosť- podklady, 

verejné obstarávanie 
0 5000 5000 

 
06.6.0 635006 41 Nebytové hospodárstvo -údržba 0 2000 2000 

08   Rekreácia, kultúra, šport    
08.1.0 632001 41 Šport – energie 3500 2000 -1500 
08.1.0 633006 41 Šport – materiál 1400 2000          600 
08.2.0 633013 41 Kultúra-softvér 2000 0 -2000 

09   Vzdelávanie    
09.1.1.1 635006 41 MŠ- údržba priestorov 3495 1000 -2495 
09.1.1.1 633004 41 MŠ- nákup herného zariadenia pre 

detské ihrisko 
0 4000 4000 

09.1.2.1 635006 41 ZŠ – údržba priestorov 3495 3000 -495 
09.6.0.2 633001 41 VŠJ- interiérové vybavenie 0 1700 1700  

  Bežné výdavky za upravené 

položky 
31490 35796 4306 

       



   KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - 

VÝDAVKY 
172500 180500 8000 

03.2.0 716 46 Hasičňa (projektová dokumentácia) 0 1500 1500 

03.2.0 717002 46 Hasičňa (stavebné úpravy) 0 1500 1500 

06.4.0 716 46 Verejné osvetlenie (projektová 

dokumentácia) 
0 5000 5000 

   Kapitálové výdavky za upravené 

položky 
0 8000 8000 

 Vysvetlivky ku kódovaniu zdrojov: 

41 – vlastné 

46 -  mimorozpočtové zdroje (z fondu rozvoja) 

 

Dôvodom rozpočtového opatrenia sú : 

 vyčlenenie prostriedkov na náklady spojené s verejným obstarávaním 

dodávateľským spôsobom a na súťažné podklady s tým súvisiace (jedná sa 

o verejné obstarávanie na rekonštrukciu hasične, domu smútku, verejného 

osvetlenia, technického zhodnotenia kultúrneho domu) 

 úpravu rozpočtu na nákup materiálu potrebného s prevádzkovaním ihriska  

 presun prostriedkov z údržby priestorov (výmena podlahy) v budove školy na 

zakúpenie herného zariadenia na detské ihrisko materskej školy 

 nákup interiérového vybavenia (stoly a stoličky) do výdajnej jedálne   

 alokácia finančných prostriedkov na spoluúčasť obce v prípade výzvy na stavebné 

úpravy hasične 

 finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie na verejné 

osvetlenie (ktorá ešte nebola zrekonštruovaná). 

V Bacúchu, dňa 11.05.2017 

 

Návrh predkladá:  Ing.  Jančová 

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


