
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 8/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zverejnené pred schválením k pripomienkovaniu: 05.11.2022 – 19.11.2022  

Schválené OZ Jablonové dňa 20.11.2022 – uznesenie č. 213/2022  

Zverejnené po schválení dňa 20.11.2022 – úradná tabuľa, internet   

 



Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2022 

zo dňa 20. 11. 2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom schválilo dňa 09.12.2021 uznesením č. 164/2021 rozpočet na 

rok 2022, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný; v príjmovej časti vo výške 282 505,32 € a vo 

výdavkovej časti vo výške 282 505,32 €. 

 

Rozpočtovým opatrením č. 8/2022 

dochádza k zmenám v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu nasledovne : 

 

a) Povolené prekročenie a viazanie príjmov rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu: 

 Sumu 8 258,39,00 € zvýšenie bežných príjmov zo zdroja 41 v položke EK 111 003 Výnos 

dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

 Sumu 1 200,00 € zvýšenie bežných príjmov zo zdroja 41 v položke EK 221 004 Správne 

poplatky - stavebné  

 

Spolu: 9 458,39 € 

 

 

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

rozpočtu: 

 Sumu 2 880,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 611 Platy 

 Sumu 288,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 623 Odvody - 

Dôvera 

 Sumu 40,34 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 625 001 Odvody na 

nemocenské poistenie 

 Sumu 403,20 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 625 002 Odvody na 

starobné poistenie 

 Sumu 23,06 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 625 003 Odvody na 

úrazové poistenie 

 Sumu 86,40 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 625 004 Odvody na 

invalidné poistenie 

 Sumu 28,80 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 625 005 Odvody na 

poistenie v nezamestnanosti 

 Sumu 136,80 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 625 007 Odvody na 

poistenie do rezervného fondu 

 Sumu 86,40 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 627 Príspevok do 

DDP - OcÚ 

 Sumu 121,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 631 001 Cestovné 

náhrady – zamestnanci OcÚ 

 Sumu 150,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 632 003 Poštovné 

služby 

 Sumu 130,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 633 006 Kvety 

a vence, výzdoba 

 Sumu 230,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 633 009 Odborné 

publikácie a časopisy 

 Sumu 120,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 637 005 1 

Advokátske a právne služby 



 Sumu -5 000,00 € zníženie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 635 006 Zimná 

údržba miestnych komunikácii, opravy MK 

 Sumu 689,39 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 633 004 Nákup 

odpadových nádob a kompostérov 

 Sumu 240,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 637 005 Projekty, 

externý manažment 

 Sumu 1 000,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 635 006 Údržba 

a oprava verejného osvetlenia 

 Sumu 1 300,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 635 003 

Prevádzka a servis káblovej televízie 

 Sumu 100,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 633 010 Pracovné 

ochranné pomôcky pre aktivačnú činnosť 

 Sumu 5 000,00 € zvýšenie kapitálových výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 713 004 

Nákup veľkokapacitných kontajnerov 

 Sumu 1 405,00 € zvýšenie kapitálových výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 717 002 

Rekonštrukcia miestnych komunikácii 

Spolu: 9 458,39 € 

 

 

Rozpočtovým opatrením č. 8/2022 došlo k nasledovným zmenám rozpočtu: 

Plánované rozpočtové položky boli 8. úpravou zmenené tj. príjmy sú vo výške 350 953,10 € 

a výdavky sú vo výške 350 953,10 €. 

Konečný rozpočet po 8. zmene v roku 2022 zostáva vyrovnaný. 

 

V Jablonovom, 20. 11. 2022 

 

 

 

 

 

       L a d i s l a v    Č i č k a 

        starosta obce Jablonové 


