
Obec Sklené, 038 47 Sklené 97 
 

 

Rozpočtové opatrenie č. 1A /2022  

 

 
V súlade s ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade s uznesením obecného 

zastupiteľstva  č.  ................ zo dňa .......................vykonávam zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením  

 

 

Povolené prekročenie  rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v súlade s § 14 

ods. 2 písm. b) a c) 

nasledovne:  

 

 

Bežné príjmy 

111003- výnos dane z príjmov kz 41   + 21 235,00€ 

     

Bežné výdavky 

0111 – Činnosť Obecného úradu 

Ekonomická klasifikácia : 600 (bežné výdavky) kz  41   + 8 835,00€ 

 

0320 – Činnosť DHZO 

Ekonomická klasifikácia : 600 (bežné výdavky) kz  41   + 1 900,00€ 

 

0510 – Nakladanie s odpadmi 

Ekonomická klasifikácia : 600 (bežné výdavky) kz  41   + 3 000,00€ 

 

0530 – Znižovanie znečisťovania 

Ekonomická klasifikácia : 600 (bežné výdavky) kz  41   + 1 000,00€ 

 

0640 – Verejné osvetlenie 

Ekonomická klasifikácia : 600 (bežné výdavky) kz  41   + 1 000,00€ 

 

0810 – Činnosť futbalového klubu 

Ekonomická klasifikácia : 600 (bežné výdavky) kz  41   + 2 000,00€ 

 

0820 – Činnosť ZPOZ, Kultúra 

Ekonomická klasifikácia : 600 (bežné výdavky) kz  41   + 3 000,00€ 

 

1070 –Sociálne  

Ekonomická klasifikácia : 600 (bežné výdavky) kz  41     + 500,00€ 

 

Úpravou rozpočtu sa navyšujú rozpočtované príjmy aj výdavky. Pri zostavovaní rozpočtu sme 

vychádzali z čerpania rozpočtu 2021 ako aj z prognóz výnosov dane z príjmov v priebehu roka 

2021. Z tohto dôvodu boli naplánované príjmy a výdavky rozpočtu nižšie. Po zverejnení prognózy 

výnosu dane z príjmov, sme zistili, že na rok 2022 môžeme očakávať príjem o 21 235,00€ vyšší 

a na tento rozdiel sme urobili aj úpravu výdavkov. 

 

V Sklenom 2.3.2022 

                                                                                                       Starostka obce Sklené 



Obec Sklené, 038 47 Sklené 97 
 

 

Rozpočtové opatrenie č. 1B /2022  

 

 
V súlade s ustanovením §10 ods.9 a § 14 zákona č.583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade s uznesením 

obecného zastupiteľstva  č.  ................ zo dňa .......................vykonávam zmenu rozpočtu 

rozpočtovým opatrením  

 

 

Povolené prekročenie  rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v súlade s § 14 

ods. 2 písm. c) a d) a §10 ods.9 

nasledovne:  

 

 

Príjmové finančné operácie: 

Ekonomická klasifikácia:  454001 (prostriedky z RF obce) kz 46               +10 320,00€ 

 

Kapitálové výdavky: 

Ekonomická klasifikácia: 700 (majetkový podiel VEPOS) kz 46  +10 320,00€ 

 

 

 

Zapojením prostriedkov rezervného fondu a následne úpravou výdavkov- navýšením kapitálového 

rozpočtu sa menia celkové príjmy a výdavky rozpočtu obce Sklené. Finančné prostriedky 

rezervného fondu budú použité na obstaranie majetkového podielu v neziskovej organizácii VEPOS 

Horného Turca n.o., v ktorej je už obec Sklené členom. 

 

Úprava rozpočtu nadväzuje na uznesenie OZ č. 150/2020 a 151/2020 zo dňa 29.9.2020, ktorými 

bolo schválené vstup obce Sklené do Vepos Horného Turca n.o. a vklad základného imania vo 

výške 10 320€ vypočítaný ako počet obyvateľov k 31.12.2019 x 15€.  

 

 

V Sklenom 2.3.2022 

 

Starostka obce Sklené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obec Sklené, 038 47 Sklené 97 
 

 

Rozpočtové opatrenie č. 1C /2022  

 

 
V súlade s ustanovením §10 ods.9 a § 14 zákona č.583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade s uznesením 

obecného zastupiteľstva  č.  ................ zo dňa .......................vykonávam zmenu rozpočtu 

rozpočtovým opatrením  

 

 

Povolené prekročenie  rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v súlade s § 14 

ods. 2 písm. c) a d) a §10 ods.9 

nasledovne:  

 

 

Príjmové finančné operácie: 

Ekonomická klasifikácia:  454001 (prostriedky z RF obce) kz 46               + 3 900,00€ 

 

Bežné výdavky: 

Ekonomická klasifikácia: 600 (dokončenie opravy OD ) kz 46  + 3 900,00€ 

 

 

Navýšením finančných operácií a bežných výdavkov rozpočtu sa mení celkový rozpočet obce 

Sklené. Zapojením príjmových finančných operácií- prostriedkov rezervného fondu bude obec 

Sklené kryť výdavky vynaložené na opravu havarijného stavu obecného domu. 

 

 

 

 

V Sklenom 2.3.2022    

 

 

Starostka obce Sklené 

 


