
 

Rozpočtové opatrenie 5/2023. 
 

Rozpočtové opatrenie je 5/2023 je vypracované v zmysle §14 ods. 2 c), Zákona 583/2004 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. Jedná sa o  povolené prekročenie a 

viazanie rozpočtovaných výdavkov - toto rozpočtové opatrenie sa uplatňuje v prípade 

vyššieho plnenia príjmov oproti schválenému rozpočtu, čím sa umožní prekročenie čerpania 

rozpočtovaných výdavkov. 

 

Obec v roku 2023 obdržala finančné prostriedky za preplatky elektriky z roku 2022 v sume 

682 € a preplatok za plyn z roku 2022 v sume 423 €. Tieto bežné príjmy sa nerozpočtujú, 

nakoľko pri zostavovaní rozpočtu nie je možné predpokladať tieto preplatky. Podľa 

nájomných zmlúv podnikateľských subjektov v budove zdravotného strediska je obec povinná 

vyčísliť celkovú sumu nákladov za energie, ktoré tieto subjekty refundujú obci. Výška 

refundácií nákladov za energie je vo výške 2 418 €. Tieto bežné príjmy sa taktiež 

nerozpočtujú, nakoľko pri zostavovaní rozpočtu nie je možné vyčísliť sumu refundácií. 

 Obec použije tieto finančné prostriedky v sume 3 525€ na bežný výdavok-  zakúpenie 

vodomerov. 

 

Príjmy  obce-bežné popis schválený r. upravený r.  úprava r. po úprave 

1 41   292 012 dobropisy z 2022 0,00 0,00 1107,00 1107,00 

1 41   292 019 refundácia nákladov 0,00 0,00 2418,00 2418,00 

 SPOLU príjmy:   3525,00  

      

Bežné  výdavky popis schválený r. upravený r.  úprava r. po úprave 

6 1   1 41  0630   633 004 vodomery 1000,00 1000,00 3525,00 4525,00 

 SPOLU príjmy:   3525,00  

 

 

Celkový rozpočet  schválený  upravený  úprava nová rozpočet po úprave 

Príjmy obce 2248001,00 2349744,33 3525,00 2353269,33 

bežné príjmy obce 1581592,00 1658142,10 3525,00 1661667,10 

kapitálové príjmy obce 334409,00 355109,00 0,00 355109,00 

príjmové FO obce 332000,00 336493,23 0,00 336493,23 

Bežné príjmy ZŠ 67500,00 72098,15 0,00 72098,15 

Spolu príjmy: 2315501,00 2421842,48 3525,00 2425367,48 

Výdavky obce 1422387,00 1444101,57 3525,00 1447626,57 

bežné výdavky obce 762469,00 763483,57 3525,00 767008,57 

kapitálové výdavky obce 644409,00 665109,00 0,00 665109,00 

výdavkové FO obce 15509,00 15509,00 0,00 15509,00 

Bežné výdavky  ZŠ 883114,00 967740,91 0,00 967740,91 

Spolu výdavky: 2305501,00 2411842,48 3525,00 2415367,48 

 VH:10000,00 VH:10000,00  VH:10000,00 
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