
 

 Rozpočtové opatrenie 5/2019 
 

V  súlade s § 14 ods. 2 písm. a)  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci 

schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,  presun v celkovej sume 

26.000 Eur nasledovne: 

 

Tabuľka úprav rozpočtových zmien: 

Funk.kl Ekon. 

kl 

Zdr

oj 
Názov  Schválený 

rozpočet 

(po 

úpravách) 

Návrh 

na 

úpravu  

Rozdiel 

   BEŽNÝ ROZPOČET - PRÍJMY 514.332 502.332 0 
 312001 111 Zo ŠR na samosprávne funkcie (účelová 

dotácia elektoinštalácia KD) 
12.000 0 -12.000 

       

   BEŽNÝ ROZPOČET-VÝDAVKY 500.692 500.692 0 

01.1.1 631001 41 OcU - cestovné 2.000 3.000 1.000 
01.1.1 637011 41 Rozvojové projekty/štúdie 2.800 1.800 -1.000 
       
   KAPITÁLOVÝ ROZPOČET-PRÍJMY 42.739 54.739 0 
 322001 111 Zo ŠR na samosprávne funkcie (účelová 

dotácia elektroinštalácia) 
0 12.000 12.000 

       
   KAPITÁLOVÝ ROZPOČET VÝDAVKY 236.574 236.574 0 
05.2.0 717001 46 Nové stavby/kanalizácia 50.000 37.000 -13.000 
05.2.0 716 46 Prípravné práce/kanalizácia 0 13.000 13.000 
       
   FINANČNÉ OPERÁCIE-PRÍJMY 180.195 180.195 0 
   FINANČNÉ OPERÁCIE-VÝDAVKY 0 0 0 
       
   Celkové príjmy 737.266 737.266  
   Celkové výdavky 737.266 737.266  
   Celkové hospodárenie 0 0  

 Vysvetlivky ku kódovaniu zdrojov: 
111 – zdroje zo ŠR 

41 -  vlastné zdroje 

46 – z fondov obce 

 
Dôvodom rozpočtového opatrenia sú: 

- preklasifikovanie účelovej dotácie z MF SR vo výške 12.000 eur na čiastočnú úhradu výdavkov akcie 

havarijného stavu elektroinštalácie  v budove kultúrneho domu z bežných výdavkov (312001)  na 

kapitálové výdavky (322001), 

- presun prostriedkov  vo výške 13.000 eur z položky kanalizácia – realizácia novej stavby (717001) na 

položku prípravná a projektová dokumentácia (716), nakoľko táto zahŕňa inžiniersko-technickú pomoc 

a práce  súvisiace s plánovanou výstavbou (monitoring, grafické podklady a zamerania) 

- presun prostriedkov vo výške 1.000 eur z položky rozvojové štúdie (637011) na položku cestovné 

výdavky (632001) z titulu výkonu plánovaných pracovných ciest starostom obce. 

V Bacúchu, dňa 02.12.2019 

Návrh predkladá:  Ing.  Jančová 

Schválil:   Ing. Michal Chovanec, starosta obce 


