
NÁVRH 

Obec Hamuliakovo, Dunajská 128/17, 900 43  Hamuliakovo  

 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 (na schválenie) 

 
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. 

vykonávam zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením nasledovne:  
 

a. presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 

celkové príjmy a celkové výdavky, 

b, povolené prekročenie a viazanie príjmov 

c, povolené prekročenie a viazanie výdavkov 

d, povolené prekročenie a viazanie finančných operácií 

 
 

Bežné výdavky  

Program: 3.2.2 Kultúrny dom 

Funkčná klasifikácia: 0820    

Ekonomická klasifikácia: 632 - 7.000 € 

(energie kultúrny dvor) 

 

Bežné/kapitálové výdavky 

Program: 6.3 Školská jedáleň 

Funkčná klasifikácia: 09601   

Ekonomická klasifikácia: 632,633,700   11.000 € 

(energie,materiál,vybavenie) 

 

Bežné výdavky 

Program: 11.1 Opatrovateľská služba 

Funkčná klasifikácia: 1020   

Ekonomická klasifikácia: 610,620   -6.000 € 

(opatrovateľská služba) 

 

Bežné výdavky  

Program: 1.1 Výkon funkcie starostu a zamestnancov 

Funkčná klasifikácia: 0111    

Ekonomická klasifikácia: 610,620 - 10.000 € 

(mzdy,odvody) 

 

Bežné výdavky 

Program: 9.1 Verejná zeleň 

Funkčná klasifikácia: 0620   

Ekonomická klasifikácia: 630   7.400 € 

(materiál,vybavenie) 

 

 

Príjmové finančné operácie     1.400 € 

(prostriedky z minulých rokov, 

finančná náhrada za výrub drevín) 

 

 



Bežné výdavky 

Program: 3.1 Právne služby 

Funkčná klasifikácia: 0111   

Ekonomická klasifikácia: 637   1.000 € 

(služby) 

 
Bežné výdavky 

Program: 3.2.4 Poistenie majetku 

Funkčná klasifikácia: 0111   

Ekonomická klasifikácia: 637   2.000 € 

(poistné) 

 

Bežné výdavky 

Program: 5.2 Verejné osvetlenie 

Funkčná klasifikácia: 0640   

Ekonomická klasifikácia: 632   2.000 € 

(energie) 

 

Bežné výdavky 

Program: 11.5 Omapo  

Funkčná klasifikácia: 1020   

Ekonomická klasifikácia: 637   1.000 € 

(sociálny taxík) 

 

Bežný príjem  

Program:   

Funkčná klasifikácia:     

Ekonomická klasifikácia: 133013 45.000 € 

(daň za odvoz odpadu) 

 

Bežné/kapitálové výdavky  

Program: 9.2 Odpadové a vodné hospodárstvo 

Funkčná klasifikácia: 0510    

Ekonomická klasifikácia: 633,637,700 45.000 € 

(materiál, služby, vybavenie) 

 

 

V Hamuliakove dňa 22.11.2019 

                                                                                             ––––––––––––––––––––––– 

Ing. Ludmila Goldbergerová                                                                                               

starostka obce Hamuliakovo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Hamuliakovo, Dunajská 128/17, 900 43  Hamuliakovo  

 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 (na vedomie)  
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. vykonávam zmenu rozpočtu 

rozpočtovým opatrením.  

Jedná sa o účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na ktoré sa vylučuje 

formálne schvaľovanie zmien rozpočtu obce orgánmi obce. V týchto prípadoch ide o 

poskytnutie prostriedkov účelovo určených, čo ovplyvňuje príjmovú stránku rozpočtu a 

následne o ich použitie v súlade s konkrétnym účelom stanoveným zákonom alebo 

poskytovateľom, či darcom, čo ovplyvňuje výdavkovú stránku rozpočtu.  

 
Bežný príjem  

Program:   

Funkčná klasifikácia:     

Ekonomická klasifikácia: 312 12.000 € 

(dotácia z úradu vlády SR) 

 

Bežné výdavky  

Program: 3.2.1 Telocvičňa 

Funkčná klasifikácia: 0810    

Ekonomická klasifikácia: 635 12.000 € 

(opravy a udržiavanie) 

 

Bežný príjem  

Program:   

Funkčná klasifikácia:     

Ekonomická klasifikácia: 312 20.000 € 

(dotácia KŠU - školstvo) 

 

Bežné výdavky 

Program: 6.2 Základná škola 

Funkčná klasifikácia: 09121 

Ekonomická klasifikácia: 610,620,630   20.000 € 

(základná škola, osobné a prevádzkové náklady) 

 

Bežný príjem  

Program:   

Funkčná klasifikácia:     

Ekonomická klasifikácia: 312 3.489 € 

(dotácia BSK) 

 

Bežné výdavky 

Program: 9.1 Verejná zeleň 

Funkčná klasifikácia: 0620   

Ekonomická klasifikácia: 630   3.489 € 

(revitalizácia) 

 

V Hamuliakove dňa 22.11.2019 

                                                                                             ––––––––––––––––––––––– 

Ing. Ludmila Goldbergerová                                                                                               

starostka obce Hamuliakovo 


