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Rozpočet Obce Brehov na rok 2017- návrh na zmenu rozpočtu 

rozpočtovým opatrením č.3/2017  

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brehove schválilo dňa 19.12.2016 uznesením 67/2016 rozpočet na 

rok 2017 ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej časti 189 320,00 € a vo výdavkovej 

časti vo výške 189 320,00 €. 

 

Rozpočtovým opatrením č.3/2017 

 

           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 B: 

  +  1 230,00 € -  zvýšenie finančných príjmov zo štátneho rozpočtu  

Výdavky - časť C: 

 + 1 230,00 € - zvýšenie finančných výdavkov zo štátneho rozpočtu 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Príjmová – časť B: 

 + 3 150,00 € – zvýšenie bežných príjmov v položkách EK 229 002 ,, poplatok za vodu 

Výdavky  – časť C: 

 + 3 150,00 € – zvýšenie bežných výdavkov v položkách EK 6XX ( podrobný rozpis 

jednotlivých položiek v prílohe č.1 príjmové a výdavkové položky 2017/3 ) výdavky 

súvisiace s poplatkov a odvodov ( pre združenia ZMOS, DCOM  ), všeobecných 

služieb týkajúcich sa vodovodu ( výkopové práce 675 € , rozbor vody 903 € 

a prevádzka vodovodu mesačne 180 € ), špeciálne služby tykajúce sa vypracovania 

geom.  plánu 230 €. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Príjmová – časť D: 

 +  10 300,00 € – zvýšenie finančných príjmov ,, čerpanie z rezervného fondu obce ,, v 

položkách  EK 454 001 

Výdavky – časť D: 

 + 10 300,00 € – zvýšenie kapitálových výdavkov : - 

- EK 713 005 ,, nákup a zriadenie kamerového systému v obci 20% spoluúčasť 2300 € 

- EK 717 001 ,, realizácia  multifunkčného ihriska v obci 5% spoluúčasť 2000 € 

- EK 716 ,, príprava projektovej dokumentácii kultúrneho domu v obci 6000 € 
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SUMARIZÁCIA  Schválený 

rozpočet na rok 

2017 

Rozpočet po 

2.zmene 

RO č.3/2017 Rozpočet po 

1.zmene 

1.Bežný rozpočet 
 

Príjem: 189 320,00 194 893,00 4 380,00 199 273,00 

Výdavok: 189 320,00 194 893,00 4 380,00 199 273,00 

Rozdiel: 0,00  0,00 0,00 

2.Kapitálový rozpočet 
 

Príjem:  9 100,00  9 100,00 

Výdavok:  9 100,00 10 300,00 19 400,00 

Rozdiel:    -10 300,00 

3. Finančné operácie 
 

Príjem:    10 300,00 10 300,00 

Výdavok:     

Rozdiel:    +10 300,00 

CELKOM 
 

Príjem: 189 320,00 203 993,00 14 680,00 218 673,00 

Výdavok: 189 320,00 203 993,00 14 680,00 218 673,00 

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. 

3/2017 na zmenu rozpočtu obce na rok 2017 navrhnuté zmeny sú vypracované na základe 

reálnych potrieb obce.. 

Rozpočtovým opatrením č.3/2017 došlo k nasledovným zmenám rozpočtu 

 

Plánované rozpočtové celkové príjmy v roku 2017 vo výške 189 320,00 € boli upravené na 

218 673,00 plánované rozpočtové celkové  výdavky v roku 2017 vo výške 189 320,00 € boli 

upravené na 218 673,00 konečný rozpočet po 3. zmene v roku 2017 zostáva vyrovnaný. 

Súčasťou rozpočtového opatrenia č.3/2017 je aj príloha č.1 – podrobný rozpis príjmových 

a výdavkových položiek. 

 

V Brehove dňa 16.06.2017 

 

                                                                          Ladislav Zrebňák 

               zástupca starostu obce 
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