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Rozpočtové opatrenie č. 1
Zmena rozpočtu obce Rohovce za 1/2021:
a/ v zmysle Vnútorného predpisu č.2/2019 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho
rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného
subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce ( Usmernenie k aplikácii
§ 14 zák. č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. )
b/ v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b /, c/ , d/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov / povolené prekročenie a viazanie príjmov, povolené prekročenie a viazanie výdavkov a
povolené prekročenie a viazanie finančných operácií/
c/ v zmysle §36 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opareniach vo finančnej
oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
podľa predloženého návrhu a so schválenými zmenami nasledovne:

-

Výstavba ciest + 4715 €
Vstavaná skriňa – MŠ + 1562 €
Nákup požiarneho auta - 22 000 €
Nákup chladničiek + 5 000 €

Rozpočet
pôvodný na rok 2021:

Rozpočtové opatrenie
č.1/2021 z 29.6.2021

Bežné príjmy - obec

884 527

978 433

Bežné príjmy - ZŠ

40 140

43 141

Bežné príjmy spolu

924 667

1 021 574

Bežné výdavky -obec

460 647

535 731

Bežné výdavky - ZŠ

442 316

482 702

Bežné výdavky spolu

902 963

1 018 433

Názov:

Prebytok bežného rozpočtu

21 704

+ 3141

Kapitálové príjmy

394 358

395 011

Kapitálové výdavky

467 948

567 128

Schodok kapitálového
rozpočtu:

- 73 590

- 172 117

PRÍJMY SPOLU (BP + KP

1 319 025

1 416 585

VÝDAVKY SPOLU (BV + KV)

1 370 911

1 585 561

Schodok
( Bežný R+Kapitálový R

-51 886

-168 976

130 000

207 989

Finančné operácie - príjmy-obec
Finančné operácie - príjmy -ZŠ

0

629

Finančné operácie- výdavky

30 000

Prebytok z finančných
operácií

100 000

178 618

PRÍJMY CELKOM (BP+KP+FO )

1 449 025

1 625 203

VÝDAVKY CELKOM( BV+KV+FO )

1 400 911

1 615 561

Rozdiel príjmov a výdavkov

48 114

9 642

30 000

Komentár k rozpočtu:
Bežný rozpočet prebytkový.
Kapitálový rozpočet schodkový
a bude krytý prevodom z rezervného fondu v rámci finančných operácií .
Celkový rozpočet je prebytkový.

