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Rozpočet Obce Brehov na rok 2015- návrh na zmenu rozpočtu 

rozpočtovým opatrením č.5/2015  

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brehove schválilo dňa 15.12.2014 uznesením 07/2014 rozpočet na 

rok 2015 ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej časti 153 465,00 € a vo výdavkovej 

časti vo výške 153 465,00 €. 

 

Rozpočtovým opatrením č.5/2015 

 

           dochádza k zmenám v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, ktoré sú rozdelené na 

tri časti a predstavujú: 

 

 A - presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom  sa 

nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. 

 B  -  povolené prekročenie a viazanie príjmov 

 C -  povolené prekročenie a viazanie výdavkov 

 D – povolené prekročenie a viazanie finančných operácií  

 

Príjmová – časť D: 

 +  1 711,65 € – zvýšenie finančných príjmov ,, prebytok za rok 2014 ,, v položkách  

EK 454 001 

Výdavky – časť D: 

 + 1 711,65 € – zvýšenie kapitálových výdavkov ,, výkonné a zákonodarne orgány ,, 

 v položkách EK 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia ,, plastové okná ,, 

 

Výdavky – časť A: 

 + 56,00 € – zvýšenie bežných výdavkov ,, výkonné a zákonodarne orgány ,, 

 v položkách EK 632 003  Poštovné služby ,,REGOB- prenesené kompetencie,, 

Výdavky – časť A: 

 - 56,00 – zníženie bežných výdavkov ,, výkonné a zákonodarne orgány ,, 

 v položkách EK 611  Tarifný plat ,, REGOB- prenesené kompetencie ,, 

Výdavky – časť A: 

 + 1 350,00 € – zvýšenie bežných výdavkov ,, výkonné a zákonodarne orgány ,, 

 v položkách EK 631 001  Cestovné náhrady ,, tuzemské ,, 

Výdavky – časť A: 

 + 100,00 € – zvýšenie bežných výdavkov ,, výkonné a zákonodarne orgány ,, 

 v položkách EK 632 001  Elektrická energia – OcÚ  

Výdavky – časť A: 

 + 1 700,00 € – zvýšenie bežných výdavkov ,, výkonné a zákonodarne orgány ,, 

 v položkách EK 637 012 Poplatky a odvody ,, vrátenie UPN,, 
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Výdavky – časť A: 

 + 100,00 € – zvýšenie bežných výdavkov ,, výkonné a zákonodarne orgány ,, 

 v položkách EK 642 006  Bežné transfery  ,, členstvo obce v združeniach ,, 

Výdavky – časť A: 

 + 500,00 € – zvýšenie bežných výdavkov ,, verejné osvetlenie ,, v položkách  

EK 633 006  všeobecný materiál ,, tuzemské ,, 

Výdavky – časť A: 

 + 300,00 € – zvýšenie bežných výdavkov ,, náboženské a iné spoločenské služby ,, 

 v položkách EK 632 001  elektrická energia  ,, dom smútku ,, 

Výdavky – časť A: 

 + 1000,00 € – zvýšenie bežných výdavkov ,, zásobovanie vodou ,, v položkách  

EK 633 006  všeobecný materiál ,, vodovod ,, 

Výdavky – časť A: 

 + 1500,00 € – zvýšenie bežných výdavkov ,, zásobovanie vodou ,, v položkách  

EK 637 004  všeobecné služby ,, vodovod ,, 

Výdavky – časť A: 

 - 750,00 € – zníženie bežných výdavkov ,, výkonné a zákonodarne orgány ,, 

 v položkách EK 632 001  Plyn OcU 

Výdavky – časť A: 

 - 1 700,00 € – zníženie bežných výdavkov ,, rozvoj obce ,,  v položkách EK 635 004 

  ,, údržba strojov, techniky ........... ,, 

Výdavky – časť A: 

 - 1 000,00 € – zníženie bežných výdavkov ,, zásobovanie vodou ,, v položkách EK 632 

001  Elektrická energia ,, vodovod ,, 

Výdavky – časť A: 

 - 600,00 € – zníženie bežných výdavkov ,, verejné osvetlenie ,, v položkách EK 632 001  

Elektrická energia  

Výdavky – časť A: 

 - 2 500,00 € – zníženie bežných výdavkov ,, kultúrne služby ,, v položkách EK 632 001  

Plyn kultúrny dom 
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SUMARIZÁCIA  Schválený 

rozpočet na rok 

2015 

Rozpočet po 

4.zmene 

RO č.5/2015 Rozpočet po 

5.zmene 

1.Bežný rozpočet 
 

Príjem: 153 465,00 162 961,02 0,00 162 961,02 

Výdavok: 153 465,00 162 961,02 0,00 162 961,02 

Rozdiel: 0,00 0,00 0,00  

2.Kapitálový rozpočet 
 

Príjem:     

Výdavok:  920,00 1 711,65 2 631,65 

Rozdiel:     

3. Finančné operácie 
 

Príjem:   920,00 1 711,65 2 631,65 

Výdavok:     

Rozdiel:     

CELKOM 
 

Príjem: 153 465,00 163 881,02 1 711,65 165 592,67 

Výdavok: 153 465,00 163 881,02 1 711,65 165 592,67 

Rozdiel: 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Dôvodová správa : 

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom 

roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom roku. Príslušný orgán 

obce (OZ) vykonáva podľa potrieb zmeny rozpočtu v priebehu  rozpočtového roka 

rozpočtovými opatreniami. 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov 

a zákonov NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladá starosta obce Rozpočtové opatrenie č. 

5/2015 na zmenu rozpočtu obce na rok 2015 navrhnuté zmeny sú vypracované na základe 

reálnych potrieb obce. 

Navrhované zmeny upravujú schválený rozpočet nasledovne: 

Bežné  výdavky v rozpočtovom opatrení č.5/2015 odporúčame  OZ presunúť 6 550 € z 

rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom  sa nemenia celkové 

výdavky. Došlo k zníženiu bežných výdavkov najmä pri dodávke energii ,, úspora energii 

z roku 2013 a zníženie zálohových platieb. Zároveň došlo k zvýšeniu niektorých výdavkov 

ako pri tuzemských cestovných náhradách a pri dodávkach služieb, materiálu na potrebu 

zásobovania vody pre obyvateľov obce. Taktiež bola potreba úpravy výdavku v hodnote 
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1 700 €, kvôli vráteniu už vyčerpanej dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby regionálneho 

rozvoja Slovenskej republiky. 

Dňa 29.12.2014 obec Brehov obdŕžala list z Ministerstva dopravy, výstavby regionálneho 

rozvoja Slovenskej republiky z odboru územného plánovania, v ktorom obec vyzývajú na 

vrátenie dotácie z dôvodu nesplnenia uložených podmienok. Podľa článku V písm.c) 

predmetnej zmluvy o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie 

obcí. V zmluve sme sa zaviazali vrátiť poskytnutú dotáciu, ak proces obstarávania 

a schvaľovania ÚPN potrvá viac ako 3 roky od uzavretia Zmluvy. Vo výzve obec vyzývajú 

o vrátenie 7 680 € do 30 dní od doručenia výzvy. Následne obcou bola podaná žiadosť 

o splátkový kalendár na Ministerstvo dopravy, výstavby regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky , žiadosti bolo vyhovené. Obec Brehov dňa 20.04.2015 podpísala dohodu 

o splátkach s Ministerstvom dopravy, výstavby regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

kde predmetom Dohody je záväzok obci splatiť dlh vo výške 7 680 € v mesačných splátkach 

po dobu 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Dohody. Táto Dohoda je zverejnená 

v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky . 

Kapitálové výdavky  odporúčam zvýšiť o  +  1 711,65 €  rekonštrukcia a modernizácia ,, 

plastové okná ,, 

Finančné operácie odporúčam zvýšiť o +  1 711,65 €  prebytok roka 2014 ,, výsledok 

hospodárenia za rok 2014 ,,  

 

Rozpočtovým opatrením č.5/2015 došlo k nasledovným zmenám rozpočtu 

 

Plánované rozpočtové celkové príjmy v roku 2015 vo výške 153 465,00 € boli upravené na 

165 592,67 plánované rozpočtové celkové  výdavky v roku 2015 vo výške 153 465,00 € boli 

upravené na 165 592,67 konečný rozpočet po 5. zmene v roku 2015 zostáva vyrovnaný. 

 

 

Súčasťou rozpočtového opatrenia č.5/2015 je aj príloha č.1,2 – podrobný rozpis príjmových 

a výdavkových položiek. 

 

 

spracovala : Ing. Zuzana Lukáčová 

 

V Brehove 15.06.2015 

 

 

 

         Ján Balog 

      starosta obce 


