
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zverejnené pred schválením k pripomienkovaniu: 29.03.2022 – 12.04.2022  

Schválené OZ Jablonové dňa 13.04.2022 -  uznesenie č. 185 /2022  

Zverejnené po schválení dňa 13.04.2022 – úradná tabuľa, internet   

 



Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022 

zo dňa 13. 04. 2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom schválilo dňa 09.12.2021 uznesením č. 164/2021 rozpočet na 

rok 2022, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný; v príjmovej časti vo výške 282 505,32 € a vo 

výdavkovej časti vo výške 282 505,32 €. 

 

Rozpočtovým opatrením č. 2/2022 

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

 

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

rozpočtu: 

 Sumu 10 231,61 eur zvýšenie bežných príjmov zo zdroja 111 v položke EK 111 003 Výnos 

dane z príjmov územnej samosprávy  

 Spolu: 10 231,61 € 

 

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

rozpočtu: 

 Sumu 2 400,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 611 Platy 

 Sumu 1 026,50 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 614 Odmeny 

 Sumu 81,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 621 Odvody – VšZP 

 Sumu 262,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 623 Odvody – 

Dôvera, Union 

 Sumu 48,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 625 001 Odvody na 

nemocenské poistenie 

 Sumu 480,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 625 002 Odvody na 

starobné poistenie 

 Sumu 27,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 625 003 Odvody na 

úrazové poistenie 

 Sumu 103,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 625 004 Odvody na 

invalidné poistenie 

 Sumu 34,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 625 005 Odvody na 

poistenie v nezamestnanosti 

 Sumu 163,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 625 007 Odvody na 

poistenie do rezervného fondu 

 Sumu 88,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 627 Príspevok do 

DDP-OcÚ 

 Sumu 1 035,11 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 632 001 2 Plyn 

KD 

 Sumu -540,00 € zníženie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 633 006 2 

Všeobecný materiál obce 

 Sumu 1 008,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 637 014 Stravné 

lístky zamestnancov 

 Sumu 49,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 637 016 Prídel do 

sociálneho fondu-OcÚ 

 Sumu -1 008,00 € zníženie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 637 027 Odmeny 

– dohody mimo PP 

 Sumu 1 500,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 642 007 Bežné 

transfery cirkvi 



 Sumu 175,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 642 001 Finančna 

podpora Enduro team 

 Sumu 1 500,00 € zvýšenie kapitálových výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 718 005 

Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení   

Spolu: 10 231,61 € 

 

 

Rozpočtovým opatrením č. 2/2022 došlo k nasledovným zmenám rozpočtu: 

Plánované rozpočtové príjmy boli 2. úpravou zmenené tj. príjmy sú vo výške 293 260,83 € 

a výdavky sú vo výške 293 260,83 €. 

Konečný rozpočet po 2. zmene v roku 2022 zostáva vyrovnaný. 

 

V Jablonovom, 13. 04. 2022 

 

 

 

 

 

       L a d i s l a v    Č i č k a 

        starosta obce Jablonové 


