
Rozpočet Obce Ovčiarsko na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2017 zo 

dňa 10.1.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku schválilo dňa 14.12.2016 uznesením č. 91/2016 rozpočet na rok 

2017, ktorý bol zostavený ako prebytkový v príjmovej časti vo výške 173 900 €, vo výdavkovej 

časti vo výške 157 812 €, prebytok vo výške 16 088 €.  

 

V priebehu roka 2017 zatiaľ došlo k 1 zmene rozpočtu.  

Plánované rozpočtové príjmy v roku 2017 vo výške 173 900 € boli upravené na 173 900 €, 

plánované rozpočtové výdavky v roku 2017 vo výške 157 812 € boli upravené na 158 612 €, 

konečný rozpočet zostáva prebytkový vo výške 15 288 €. 

 

 

Rozpočtovým opatrením č. 2/2017 

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

predstavujú:  
• „A“ - zapracovanie a zmenu príjmu a príjmu účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z 

Európskej únie do rozpočtu obce, pričom zvýšenie je v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu v rovnakej výške. 

Zmeny rozpočtu v súvislosti s uvedenými účelovo určenými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu a z 

Európskej únie nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi obce – v zmysle § 14, ods. 1 Zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov.  

• „B“– zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi finančných prostriedkov na základe reálnych potrieb. Táto úprava 

nepredstavuje zmenu celkovej výšky rozpočtu obce.  

• „C“ – zmeny rozpočtu zvýšením, príp. znížením výšky pôvodne rozpočtovaných finančných prostriedkov, pričom 

celkové zvýšenie rozpočtu je v príjmovej aj vo výdavkovej časti v rovnakej výške.  

 

 

Výdavky – časť „A“:  

• 50 € - zvýšenie finančných prostriedkov, položka ekonomickej klasifikácie 637 012 – Poplatky a 

odvody, FK 0111 – Výkonné a zákonodarné orgány 

Výdavky – časť „A“:  

• 50 € - zníženie finančných prostriedkov, položka ekonomickej klasifikácie 637 023 – Kolkové 

známky, FK 0111 – Výkonné a zákonodarné orgány 

 

 

ZÁVER 

Rozpočtovým opatrením č. 2/2017 došlo k nasledovným zmenám rozpočtu 

Rozpočtové príjmy k 10.1.2017 boli upravené na  173 900 € a rozpočtové výdavky boli upravené na 

158 612 €,  konečný rozpočet  po 2. zmene v roku 2017 zostáva prebytkový vo výške  15 288 €. 

 

Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 7. decembra 2016 č. MF/019194/2016-

421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 

č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia                  

a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov bola vypustená 

podpoložka ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 637 023 Kolkové známky  s účinnosťou 

od 1.1.2017 a podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie sa táto triedi na podpoložke    

637 012 Poplatky a odvody. 

 

 

 

Darina Ninisová 

           starostka obce 

Vypracovala: Ing. Ivana Knappová 

Schválila starostka obce Ovčiarsko dňa 10.1.2017 


