
Rozpočet Obce Ovčiarsko na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2017 zo 

dňa 23.3.2017 - návrh 

 

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 5 zmenám rozpočtu.  

Plánované rozpočtové príjmy v roku 2017 vo výške 173 900 € boli upravené na 174 472 €, 

plánované rozpočtové výdavky v roku 2017 vo výške 157 812 € boli upravené na 160 725,89 €, 

konečný rozpočet zostáva prebytkový vo výške 13 746,11 €. 

 

Rozpočtovým opatrením č. 6/2017 

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.  

 

Príjmy – časť „C“:  

• 2 320 € - zvýšenie finančných prostriedkov, položka ekonomickej klasifikácie 292 012 – Z 

dobropisov 

 

Výdavky – časť „B“:  

• 100 € - presun finančných prostriedkov z položky ekonomickej klasifikácie 637 014 – Stravovanie 

do položky ekonomickej klasifikácie 637 017 – Provízia – za stravovacie poukážky, FK 0111 – 

Výkonné a zákonodarné orgány  

Výdavky – časť „C“:  

• 70 € - zvýšenie finančných prostriedkov, položka ekonomickej klasifikácie 642 015 – Na 

nemocenské dávky – náhrada príjmu pri dočasnej PN, FK 0111 – Výkonné a zákonodarné orgány  

Výdavky – časť „C“:  

• 0,11 € - zvýšenie finančných prostriedkov, položka ekonomickej klasifikácie 641 006 – Bežný 

transfer – SOÚ Strečno, FK 0111 – Výkonné a zákonodarné orgány  

Výdavky – časť „C“:  

• 400 € - zvýšenie finančných prostriedkov, položka ekonomickej klasifikácie 637 027 – Odmeny 

zamestnancov mimopracovného pomeru – zastupovanie nepedagogickej pracovníčky MŠ, FK 

09111 – Predprimárne vzdelávanie  

Výdavky – časť „C“:  

• 140 € - zvýšenie finančných prostriedkov, položka ekonomickej klasifikácie 621, 625 – Odvody 

do poisťovní, FK 09111 – Predprimárne vzdelávanie  

 

ZÁVER 

Rozpočtovým opatrením č. 6/2017 došlo k nasledovným zmenám rozpočtu 

Rozpočtové príjmy k 23.3.2017 boli upravené na  176 792 €  a rozpočtové výdavky boli upravené 

na 161 336 €,  konečný rozpočet  po 6. zmene v roku 2017 zostáva prebytkový vo výške 15 456 €. 

 

Darina Ninisová 

Vypracovala: Ing. Ivana Knappová                   starostka obce 


