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Názov materiálu:

Rozpočtové opatrenie č.15/2021

Predkladá:

Návrh na uznesenie:

Maroš Nemeček
Starosta Obce Dvorníky

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky v
súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe ods. 2 písmeno a) § 14 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v z. n. p.
berie na vedomie

Vypracoval: Ing. Eva Kmeťová

rozpočtové opatrenie č. 15/2021 v prílohe
uznesenia.

Rozpočtové opatrenie
č.15/2021
§14 ods.2 a) Zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky,
•

uvedený postup sa realizuje tak, že rozpočtovaný výdavok sa neuskutoční (dôvody
neuskutočnenia rozpočtového výdavku môžu byť rôzne) a umožní sa rozpočtovanie
nevyhnutného výdavku, ktorý v rozpočte obce nebol zabezpečený (takto uvoľnenými
finančnými prostriedkami sa uhradí nevyhnutný a neočakávaný výdavok),

Rozpočtové opatrenie 15/2021 sa týka presunov finančných prostriedkov medzi jednotlivými
položkami výdavkovej časti bežného rozpočtu k 27.12.2021. Jedná sa o presun položiek
v rámci výdavkovej časti rozpočtu v celkovej sume 32 445,59 € , pričom sa nemení celková
výdavková časť rozpočtu obce. Opatrenie bolo schválené starostom obce 27.12.2021

Starosta obce má povolené uznesením OZ č. 4/2012 B/ 4.zo dňa 29.10.2012 presun výdavkov
medzi položkami do sumy 34 000.-€. Toto oprávnenie sa týka bežného aj kapitálového
rozpočtu.
rozpočet po
Celkový rozpočet schválený
upravený
úprava nová
úprave
príjmy obce
1885637,77
1637095,78
0,00
1637095,78
príjmy ZŠ+ strava
35750
39710
0
39710
Spolu príjmy:
1921387,77
1676805,78
0,00
1676805,78
Výdavky obce
1187819,45
826259,77
0,00
826259,77
presuny
-32 445,59
presuny
32 445,59
Výdavky ZŠ
730594
844319,91
0,00
844319,91
Spolu výdavky:
1918413,45
1670579,68
0,00
1670579,68

Podrobný rozpis rozpočtového opatrenia je uvedený v prílohe k RO č.15/2021.

V Dvorníkoch, 27.12.2021

