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Rozpočtové opatrenie č.4/2018

Rozpočet Obce Brehov na rok 2018- zmena rozpočtu
rozpočtovým opatrením č.4/2018 zo dňa 30.11.2018
Obecné zastupiteľstvo v Brehove schválilo dňa 21.12.2017 uznesením 126/2017 rozpočet na
rok 2017 ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej časti 204 100,00 € a vo výdavkovej
časti vo výške 204 100,00 €.
Rozpočtovým opatrením č.4/2018
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
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

sa

Príjmová – časť B:
 - 176,00 € - zníženie finančných príjmov zo štátneho rozpočtu ,, transfér zo ŠR pre
MŠ, CO, Voľby“
Výdavky - časť C:
 + 2 425,00 € - zvýšenie finančných výdavkov v položkách 6XX ,,plat a poistné hradené
z príspevkov poskytnutých z UPSVaR“
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Príjmová – časť B:
 + 34 220,00 € – zvýšenie bežných príjmov v položkách EK 1XX, EK 2XX
Výdavky – časť C:
 + 31 619,00 € – zvýšenie bežných výdavkov v položkách EK 6XX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Príjmová – časť D:
 - 11 000,00 € – zníženie finančných príjmov ,, čerpanie z rezervného fondu obce ,, v
položkách EK 454 001
Výdavky – časť D:
 - 11 000,00 € – zníženie kapitálových výdavkov : - EK 717 002 ,, úprava rigolov „ – 5000,00 €
- EK 717 002 ,, rekonštrukcia KD „ – 6000,00 €
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SUMARIZÁCIA

Schválený
rozpočet na rok
2018

Rozpočet po
3.zmene

RO č.4/2018

Rozpočet po
1.zmene

1.Bežný rozpočet
Príjem:
Výdavok:
Rozdiel:

204 100,00
204 100,00
0,00

272 622,00
272 622,00

34 044,00
34 044,00
0,00

306 666,00
306 666,00
0,00

0,00
12 000,00

-11 000,00

0,00
1 000,00
-1 000,00

12 000,00

-11 000,00

1 000,00

2.Kapitálový rozpočet
Príjem:
Výdavok:
Rozdiel:
3. Finančné operácie
Príjem:
Výdavok:
Rozdiel:

1 000,00
CELKOM

Príjem:
Výdavok:
Rozdiel:

204 100,00
204 100,00
0,00

284 622,00
284 622,00
0,00

23 044,00
23 044,00
0,00

307 666,00
307 666,00
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.
2/2018 na zmenu rozpočtu obce na rok 2018 navrhnuté zmeny sú vypracované na základe
reálnych potrieb obce..
Rozpočtovým opatrením č.4/2018 došlo k nasledovným zmenám rozpočtu
Plánované rozpočtové celkové príjmy v roku 2018 vo výške 204 100,00 € boli upravené na
307 666,00 € plánované rozpočtové celkové výdavky v roku 2018 vo výške 204 100,00 €
boli upravené na 307 666,00 konečný rozpočet po 4. zmene v roku 2018 zostáva vyrovnaný.
Súčasťou rozpočtového opatrenia č.4/2018 je aj príloha č.1 – podrobný rozpis príjmových
a výdavkových položiek.
V Brehove dňa 26.11.2018
Marek Balog
zástupca starostu obce
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