
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zverejnené pred schválením k pripomienkovaniu: 28.04.2019 – 11.05.2019  

Schválené OZ Jablonové dňa 12.05.2019 – uznesenie č. 29/2019 

Zverejnené po schválení dňa 13.05.2019 – úradná tabuľa, internet   

 



Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2019 

zo dňa 12. 05. 2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom schválilo dňa 31.10.2018 uznesením č. 219/2018 rozpočet na 

rok 2019, ktorý bol zostavený ako prebytkový; v príjmovej časti vo výške 250 658,- € a vo 

výdavkovej časti vo výške 244 749,- €. 

 

Rozpočtovým opatrením č. 4/2019 

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

a) Povolené prekročenie a viazanie príjmov 

 Sumu -79,67 € zníženie bežných príjmov v položke EK 292 019 Príjmy z refundácie 

 Sumu +79,67 € zvýšenie bežných príjmov v položke EK 292 027 Ostatné príjmy   

Spolu: 0,00 € 

 

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

schváleného rozpočtu: 

 Sumu +902,92 € zvýšenie bežných výdavkov v položke EK 635 006 Zimná údržba 

miestnych komunikácii 

 Sumu +359,03 € zvýšenie bežných výdavkov v položke EK 641 013 Stavebný úrad-

refundácia nákladov 

 Sumu +2 000,00 € zvýšenie bežných výdavkov v položke EK 642 001 Finančná podpora TJ 

 Sumu -400,00 € zníženie bežných výdavkov zo zdroja 71 v položke 633 007 Špeciálny 

materiál pre DHZ z dotácie DPO SR 

 Sumu +400,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 71 v položke 637 001 Odborná 

príprava členov DHZ 

 Sumu +30 000,00 € zvýšenie kapitálových výdavkov zo zdroja 131I v položke 717 002 

Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice 

 Sumu +7 500,00 € zvýšenie kapitálových výdavkov zo zdroja 41 v položke 717 002 

Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice – spoluúčasť 

 Sumu -7 500,00 € zníženie kapitálových výdavkov zo zdroja 41  v položke 717 002 2 

Rekonštrukcia – oplotenie areálu ZŠ, detské ihrisko 

 Sumu +2 320,80  € zvýšenie kapitálových výdavkov zo zdroja 41 v položke 713 004 Nákup 

DHM – umývačka 

 Sumu +1 216,80 € zvýšenie kapitálových výdavkov zo zdroja 41 v položke 713 005 Nákup 

DHM – kamerový systém pre športový areál 

Spolu: 36 799,55 € 

 

Rozpočtovým opatrením č. 4/2019 došlo k nasledovným zmenám rozpočtu: 

Plánované rozpočtové príjmy neboli 4. úpravou zmenené tj. príjmy sú výške 301 146,64 € 

a výdavky boli zmenené tj. sú vo výške 297 024,07 €. 

Konečný rozpočet po 4. zmene v roku 2019 zostáva prebytkový v sume 4 122,57 €. 

 

V Jablonovom, 08. 05. 2019 

 

 

 

 

       L a d i s l a v    Č i č k a 

        starosta obce Jablonové 


