Obec Dvorníky
Pre riadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva
v Dvorníkoch, dňa 7.3.2022
K bodu rokovania číslo:

Názov materiálu:

Rozpočtové opatrenie č.4/2022
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 d) § 14 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v z. n. p.
schvaľuje

Vypracoval: Ing. Eva Kmeťová

rozpočtové opatrenie č. 4/2022 v prílohe
uznesenia.

Rozpočtové opatrenie 4/2022.
Rozpočtové opatrenie je 4/2022 je vypracované v zmysle §14 2 d), Zákona 583/2004 o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. Jedná sa o povolené prekročenie a viazanie finančných

operácií - toto rozpočtové opatrenie sa uplatní v prípade, že obec sa rozhodne v priebehu
rozpočtového roka zapojiť do rozpočtu cez príjmové finančné operácie mimorozpočtové
zdroje, čím dôjde k prekročeniu finančných operácií.
Zostatok finančných prostriedkov v ŠJ z roku 2021 je potrebné zapojiť do rozpočtu obce cez
príjmové finančné operácie. Tieto finančné prostriedky použije škola na stravu v sume
1709,41€ a 761,50€ na prevádzkové náklady v ŠJ, čím sa zníži príspevok obce na úhradu
prevádzkových nákladov v ŠJ o 761,50€.

Príjmy obec:
položka
zapojenie zostatku ŠJ k 31.12.2021 do rozpočtu 3 72f
453
z toho: stravné( účelovo určené fin.prostried.)
príspevok na obed v zmysle VZN2/2019

rozpočet úprava
upravený r.
0 3470,91
3 470,91
0 2709,41
2 709,41
0
761,5
761,5

príjmy ZŠ

položka
3 72f 453

rozpočet úprava
upravený r.
1000
-1000
0

Výdavky ZŠ
prevádzková réžia ŠJ z príspevku( KZ 72f):
z toho: stravné( účelovo určené fin.prostried.)
originálne kompetencie ŠJ ( KZ 41)

položka
rozpočet úprava
upravený r.
72f 0960 632 001
1000
761,5
1761,5
72f 0960 633 011
14000 1709,41
15709,41
410 960 632 001
4400
-761,5
3638,5

Celkový rozpočet
príjmy obce
príjmy ZŠ
Spolu príjmy:
Výdavky obce
Výdavky ZŠ
Spolu výdavky:

schválený
upravený
úprava nová
rozpočet po úprave
2047318,8
2045513,98
3 470,91
2 048 984,89
33710
33710
-1000
32710
2081028,8
2079223,98
2 470,91
2 081 694,89
1233064,8
1233458,38
0,00
1 233 458,38
838460
836261,6
1709,41
837971,01
2071524,8
2069719,98
1 709,41
2 071 429,39
Výsledok hospodárenia: 10 265,50 €

Týmto rozpočtovým opatrením sa navýši prebytok upraveného rozpočtu o sumu 761,50€.
Dátum vypracovania: 1.2.2022

