
Obec Lupoč, Lupoč č. 102,  985 11  Halič 
 

 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 
 

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.18/2018/B/11 zo dňa 21.02.2018  vykonávam zmenu rozpočtu 

rozpočtovým opatrením  

 

Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov 

v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c)  

 

nasledovne: 

 

Príjmová časť:       v € 
Rozpočtová klasifikácia Rozpočet 

schválený 

Rozpočet 

upravený 

RO 1/2018 

Rozdiel 

1 41 111 003 Výnos dane z príjmov 46 593,00 46 914,00 + 321,00 

    

    

Spolu bežný rozpočet: 59 468,00 59 789,00 + 321,00 

    

Spolu kapitálový rozpočet: 0,00 0,00 0,00 

    

Spolu finančné operácie: 0,00 0,00 0,00 

Spolu rozpočet: 59 468,00 59 789,00 +321,00 

 

 

 

Výdajová časť: 
Rozpočtová klasifikácia Rozpočet 

schválený 

Rozpočet 

upravený 

RO 1/2018 

Rozdiel 

1 41 04 5 1 637 004 Zimná údržba MK 400,00 721,00 +321,00 
1 41 08 3 0 637 012 – Poplatky RTVS 56,00 0,00 -56,00 
1 41 08 3 0 637 035 – Poplatky RTVS 0,00 56,00 56,00 

    

    

    

Spolu bežný rozpočet: 58 968,00 59 289,00 +321,00 

Spolu kapitálový rozpočet: 500,00 500,00 0,00 

Spolu finančné operácie: 0,00 0,00 0,00 

Spolu rozpočet: 59 468,00 59 789,00 +321,00 

 

 

 

 

 



 

Rekapitulácia úprav rozpočtu-RO 1/2017  

 

Názov Schválený k 1.1.2018 Upravený rozpočet               

Bežné príjmy celkom 59 468,00 59 789,00 

Bežné výdavky celkom 58 968,00 59 289,00 

Saldo bežného rozpočtu 500,00 500,00 

   

Kapitálové príjmy celkom 0,00 0,00 

Kapitálové výdavky celkom 500,00 500,00 

Saldo kapitálov. rozpočtu -500,00 -500,00 

   

Finančné operácie príjmové 0,00 0,00 

Finančné operácie výdavkové 0,00 0,00 

Saldo finančných operácií 0,00 0,00 

   

Celkové príjmy spolu 59 468,00 59 789,00 

Celkové výdavky spolu 59 468,00 59 789,00 

Účtovný prebytok 0,00 0,00 

Prebytok hospodárenia 

obce po vylúčení FO 

0,00 0,00 

 

 

 

 

Dôvodová správa k úprave rozpočtu Obce Lupoč RO 1/2018 
 

 Rozpočet obce bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Lupoči uznesením 

č. 17/2017/B/8 dňa 22.11.2017. 

 

 Ministerstvo financií SR zverejnilo 15.12.2017 na svojom webovom sídle 

východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre rok 

2018. Keďže rozpočet obce Lupoč na rok 2018 už bol v tomto období schválený, je potrebné 

urobiť úpravu rozpočtu v príjmovej časti v bežných príjmoch a to zvýšením výnosu dane 

z príjmov poukázaných územnej samospráve. Zvýšením o tento objem finančných 

prostriedkov  je potrebné upraviť rozpočet obce aj vo výdajovej časti. 

Navrhované zmeny I. úpravy rozpočtu na rok 2018 sú vypracované na základe skutkového 

stavu a nevyhnutných potrieb obce. Návrh I. úpravy rozpočtu na rok 2018 aj so zmenami 

podľa jednotlivých položiek je súčasťou priloženého materiálu. 

 

 

 

 



I. Bežný rozpočet 

 

V bežných príjmoch sa zvyšuje rozpočet v oblasti výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve,  podľa osobitného prehľadu, ktorý je vypracovaný v návrhu v časti bežný 

rozpočet – príjmy. 

Bežné príjmy sa zvyšujú o 321,00  €. 

 

V bežných výdavkoch sa upravuje rozpočet o sumu zvýšenia bežných príjmov podľa 

osobitného prehľadu, ktorý je vypracovaný v návrhu v časti bežný rozpočet –  výdavky. 

Bežné výdavky sa zvyšujú o 321,00 €. 

. 

 

II. Kapitálový rozpočet 

 

Kapitálové príjmy sa neupravujú. 

 

Kapitálové výdavky sa neupravujú. 

 

III. Finančné operácie 

 

Príjmy a výdavky finančných operácií sa neupravujú. 

 

Po zrealizovaní navrhovaných rozpočtových opatrení bude rozpočet Obce Lupoč vyrovnaný. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lupoči 

 

schvaľuje 

 

1. Úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2018. 

 

 

 

V Lupoči, 21.02.2018 

 

 

 

Vypracovala: Dolnáková Jana 

 

        Pavel    K o p o r e c 

             starosta obce 


