
Rozpočtové opatrenie č. 7/2017 
 

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 predkladám obecnému zastupiteľstvu 

návrh na rozpočtové opatrenie – presun  rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. 

 

Tabuľka úprav rozpočtových zmien: 

Funk.kl

. 

Ekon.kl

. 

Zdroj

oj 
Názov  Schválený 

rozpočet(po 

úpravách)  

Návrh 

na úpravu  

Rozdiel 

   BEŹNÝ ROZPOČET –PRÍJMY 477327   477327   0 

       

   FINANČNÉ OPERÁCIE 

PRÍJMY 

182728 182728 0 

       

   BEŽNÝ ROZPOČET-

VÝDAVKY 

477327   464027 -13300 

04   Ekonomická časť 6000 750 -5250 

04.5.1 637002 41 Údržba ciest 6000 750 -5250 

06   Bývanie a občianska vybavenosť, 

rozvoj obce 

4500 0 -4500 

06.2.0 635006 41 Údržba priestranstiev 2500 0 -2500 

06.6.0 635006 41 Údržba nebytových priestorov 2000 0 -2000 

08   Rekreácia, kultúra, šport 5700 1450 -4250 

08.1.0 635006 41 Šport – údržba (prevzdušnenie 

ihriska) 

4500 0 -4500 

08.4.0 641006 41 Príspevok na záujmové vzdelávanie 1200 1450 250 

09   Vzdelávanie 0 700 700 

09.1.1.1 637011 41 MŠ – energetický certifikát 0 350 350 

09.1.1.1 637011 41 ZŠ – energetický certifikát 0 350 350  
  Bežné výdavky za upravené 

položky: 

16200 2900 -13300 

       

   KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 

VÝDAVKY 

180500 193800 13300 

04.5.1 717001 41 Zatrávňovače 0 5882 5882 

05.2.0. 717001 46 Kanalizácia 22000 19038 -2962 

06.4.0 717002 46 Rekonštrukcia verejného osvetlenia 80000 82962 2962 

08.4.0 716 41 Chodník pri dome smútku – 

projektová dokumentácia 

0 668 668 

08.2.0 713004 41 Ozvučovacia technika 0 6750 6750 

   Kapitálové výdavky za upravené 

položky: 

102000 115300 13300 

       

   Celkové príjmy 660 055 660 055 0 

   Celkové výdavky 657 827 657 827 0 

 Vysvetlivky ku kódovaniu zdrojov: 

41 – vlastné príjmy obce 

46-  vlastné z fondov obce 



 

 

 

 

Dôvodom rozpočtového opatrenia sú : 

 

 úprava výdavkov na rekonštrukciu verejného osvetlenia, kde bola verejným 

obstarávaním vysúťažená cena vo výške 82962 eur, 

 preklasifikovanie kapitálových výdavkov na ozvučenie, kde sa predbežne 

predpokladalo, že toto bude súčasťou technického zhodnotenia stavby, ide však 

o nákup technického zariadenia na ozvučenie kinosály kultúrneho domu, 

 úprava (navýšenie) kapitálových výdavkov na stavebné práce súvisiace so 

zriadením parkovísk zatrávňovacou dlažbou (tieto boli klasifikované ako 

neinvestičné na položke údržba ciest) 

 navýšenie prostriedkov na projektovú dokumentáciu (alebo zjednodušenú 

dokumentáciu) na vybudovanie chodníka pri dome smútku  

 úprava (zníženie ) bežných výdavkov na položkách, ktoré sa už nebudú plniť, jedná 

sa údržbu ciest, verejných priestranstiev a nebytových budov ako i údržba ihriska 

v súvislosti s prevzdušnením trávnika 

 úprava položky spojená s poskytnutím príspevku pre ZŠ Beňuš. 

 

 

V Bacúchu, dňa 13.11.2017 

 

Návrh predkladá:  Ing.  Jančová 

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

 

 

 

 

 

 

 


