
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 9/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zverejnené pred schválením k pripomienkovaniu: 12.09.2019 – 26.09.2019  

Schválené OZ Jablonové dňa 27.09.2019 – uznesenie č. ....../2019 

Zverejnené po schválení dňa 27.09.2019 – úradná tabuľa, internet   

 



Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2019 

zo dňa 27. 09. 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. 9/2019 

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

a) Povolené prekročenie a viazanie príjmov 

 Sumu +2 900,00 eur zvýšenie bežných príjmov v položke EK 111 003 Výnos dane 

z príjmov poukázaný územnej samospráve 

 Sumu +9 600,00 eur zvýšenie bežných príjmov v položke EK 223 001 6 Z reklamy 

 Sumu +2 500,00 eur zvýšenie bežných príjmov v položke EK 292 027 Iné ostatné príjmy 

 Sumu +1 700,00 eur zvýšenie bežných príjmov zo zdroja 72c v položke EK 311 Grant 

Nadácia Pontis na altánok MŠ      

Spolu: +16 700,00 € 

 

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

schváleného rozpočtu: 

 Sumu +2 350,00 eur zvýšenie bežných výdavkov v položke 632 001 Elektrická energia 

v budovách 

 Sumu +150,00 eur zvýšenie bežných výdavkov v položke EK 632 003 Poštovné 

 Sumu -400,00 eur zníženie bežných výdavkov v položke EK 633 066 Propagačný materiál 

obce 

 Sumu +400,00 eur zvýšenie bežných výdavkov v položke EK 633 018 Ostatné licencie 

 Sumu +1 524,00 eur zvýšenie bežných výdavkov v položke EK 635 006 Údržba a oprava 

budov, objektov 

 Sumu +2 000,00 eur zvýšenie bežných výdavkov v položke EK 635 006 Zimná údržba a 

opravy miestnych komunikácii 

 Sumu +1 500,00 eur zvýšenie bežných výdavkov v položke EK 637 004 1 Vývoz 

komunálneho odpadu z domácností 

 Sumu +2 500,00 eur zvýšenie bežných výdavkov v položke EK 637 004 2 Uloženie odpadu 

na skládku 

 Sumu +2 500,00 eur zvýšenie bežných výdavkov v položke EK 637 004 3 Odvoz 

veľkokapacitných kontajnerov 

 Sumu -200,00 eur zníženie bežných výdavkov v položke EK 637 005 Projekty, externý 

manažment 

 Sumu -1 700,00 eur zníženie bežných výdavkov v položke EK 637 011 Štúdie, expertízy, 

posudky, PHSR 

 Sumu +2 016,00 eur zvýšenie bežných výdavkov v položke EK 637 035 Dane (z reklamy)  

 Sumu -236,56 eur zníženie bežných výdavkov zo zdroja 71 v položke EK 633 007 

Špeciálny materiál pre DHZ z dotácie DPO SR 

 Sumu +236,56 eur zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 71 v položke EK 633 010 

Pracovné odevy, obuv pre DHZ z dotácie DPO SR 

 Sumu +10 300,00 eur zvýšenie kapitálových výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 717 001 

1  Chodníky na cintoríne - 1. etapa 

 Sumu +1 700,00 eur zvýšenie kapitálových výdavkov zo zdroja 46 peňažného fondu ČSOB 

v položke EK 717 001 1  Chodníky na cintoríne - 1. etapa 



 Sumu +1 000,00 eur zvýšenie kapitálových výdavkov zo zdroja 71 dotácia z VÚC 

v položke EK 717 001 1  Chodníky na cintoríne - 1. etapa  

 Sumu -5 000,00 eur zníženie kapitálových výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 717 001 

Ihrisko z umelou trávou 

 Sumu +1 000,00 eur zvýšenie kapitálových výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 717 002 

Rekonštrukcia PZ Jablonové – spoluúčasť 

 Sumu +1 060,00 eur zvýšenie kapitálových výdavkov zo zdroja 46 v položke EK 717 002 1 

Rekonštrukcia – obecný rozhlas 

 Sumu -6 000,00 eur zníženie kapitálových výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 717 002 2 

Rekonštrukcia – oplotenie areálu ZŠ, detské ihrisko 

 Sumu -1 700,00 eur zníženie kapitálových výdavkov zo zdroja 46 peňažného fondu ČSOB 

v položke EK 712 001 Altánok a šmýkačka na detské ihrisko 

 Sumu +1 700,00 € zvýšenie kapitálových výdavkov zo zdroja 72c grant Nadácia Pontis 

v položke 712 001 Altánok a šmýkačka na detské ihrisko 

 

Spolu: +16 700,00 € 

 

Rozpočtovým opatrením č. 9/2019 došlo k nasledovným zmenám rozpočtu: 

Plánované rozpočtové príjmy boli 9. úpravou zmenené tj. príjmy sú výške 390 070,57 € a výdavky 

boli zmenené tj. sú vo výške 335 566,14 €. 

Konečný rozpočet po 9. zmene v roku 2019 zostáva prebytkový v sume 54 504,43 €. 

 

V Jablonovom, 11. 09. 2019 

 

       L a d i s l a v    Č i č k a 

        starosta obce Jablonové 


