
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 12/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zverejnené pred schválením k pripomienkovaniu: 15.12.2021 – 29.12.2021  

Schválené OZ Jablonové dňa 30.12.2021  

Zverejnené po schválení dňa 30.12.2021 – úradná tabuľa, internet   

 



Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 12/2021 

zo dňa 30. 12. 2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom schválilo dňa 16.12.2020 uznesením č. 118/2020 rozpočet na 

rok 2021, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný; v príjmovej časti vo výške 290 618,00 € a vo 

výdavkovej časti vo výške 290 618,00 €. 

 

Rozpočtovým opatrením č. 12/2021 

dochádza k zmenám v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu nasledovne : 

 

a) Povolené prekročenie a viazanie príjmov rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu: 

 Sumu 5 318,23 eur zvýšenie bežných príjmov zo zdroja 41 v položke EK 111 003 Výnos 

dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

 Sumu 142,32 € zvýšenie bežných príjmov zo zdroja 41 v položke EK 212 003 1 Príjmy 

z prenajatých bytov 

 Sumu 145,00 € zvýšenie bežných príjmov zo zdroja 41 v položke EK 221 004 Správne 

poplatky - stavebné 

 Sumu 22,00 € zvýšenie bežných príjmov zo zdroja 41 v položke EK 221 004 3 Správne 

poplatky – osvedčovanie 

 Sumu 109,88,00 € zvýšenie bežných príjmov zo zdroja 41 v položke EK 223 003 Príjem za 

stravné 

 Spolu: 5 737,43 € 

 

 

b) Povolené prekročenie a viazanie výdavkov rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu: 

 Sumu 727,14 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 611 Platy 

 Sumu – 134,88 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 612 001 Osobné 

príplatky 

 Sumu 14,84 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 621 Odvody – VšZP 

 Sumu 104,03 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 623 Odvody – 

Dôvera, Union 

 Sumu -3,31 € zníženie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 625 001 Odvody na 

nemocenské poistenie 

 Sumu 149,45 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 625 002 Odvody na 

starobné poistenie 

 Sumu 9,37 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 625 003 Odvody na 

úrazové poistenie 

 Sumu 31,39 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 625 004 Odvody na 

invalidné poistenie 

 Sumu -3,47 € zníženie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 625 005 Odvody na 

poistenie v nezamestnanosti 

 Sumu 50,83 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 625 007 Odvody na 

poistenie do rezervného fondu 

 Sumu 18,77 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 627 Príspevok do 

DDP-OcÚ 

 Sumu -100,00 € zníženie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 631 001 Cestovné 

náhrady -  zamestnanci OcÚ 



 Sumu 205,69 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 632 002 Spotreba 

vody v budovách 

 Sumu -261,90 € zníženie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 633 006 2 

Všeobecný materiál obce 

 Sumu 6,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 635 009 Aktualizácia 

softvéru, update 

 Sumu -600,00 € zníženie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 637 004 Všeobecné 

služby 

 Sumu 600,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 637 005 

Advokátske a právne služby 

 Sumu -127,28 € zníženie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 637 026 Odmeny 

poslancom OZ 

 Sumu 284,03 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 637 027 Odmeny – 

dohody mimo PP 

 Sumu 0,70 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 633 007 Špeciálny 

materiál CO 

 Sumu 1 072,28 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 637 004 1 Vývoz 

komunálneho odpadu z domácností 

 Sumu -1 072,28 € zníženie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 637 004 2 

Uloženie odpadu na skládku 

 Sumu 28,60 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 633 009 Knihy do 

knižnice 

 Sumu -166,06 € zníženie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 637 002 1 Kultúrna 

činnosť (dary,program) 

 Sumu 166,06 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 637 002 Posedenie 

s dôchodcami – dary, program  

Spolu: 1 000,00 € 

 

 

 

Rozpočtovým opatrením č. 12/2021 došlo k nasledovným zmenám rozpočtu: 

Plánované rozpočtové príjmy boli 12. úpravou zmenené tj. príjmy sú vo výške 400 244,64 € 

a výdavky sú vo výške 379 441,23 €. 

Konečný rozpočet po 12. zmene v roku 2021 zostáva prebytkový v sume 20 803,41 €. 

 

V Jablonovom, 30. 12. 2021 

 

 

 

 

 

       L a d i s l a v    Č i č k a 

        starosta obce Jablonové 


