
 

 

 

 

Rozpočtové opatrenie v rozpočte Obce VINODOL č. 1/2013 

 

  
 Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole schválilo dňa 14.12.2012 uzn. č.104/12/2012 

rozpočet na rok 2013. 

 Rozpočet obce Vinodol  na rok 2013 bol schválený v objeme: 

Bežné príjmy  799.337,- € 

Bežné výdavky 786.088,- € 

Kapitálové príjmy       298.235,-€ 

Kapitálové výdavky    313.931,-€ 

FO príjmové:                  2.447,-€ 

FO výdavkové:                      0,-€ 

Celkový rozpočet obce bol schválený ako vyrovnaný. 

 

Bežné  príjmy a bežné výdavky: 

 
Kód 

zdroja 

Anal.členenie Názov Schvál. 

rozpočet 

2013 

Úprava 

rozpočtu 

2012 

Rozpočet po 

úprave 2012 

Pozn. 

  PRÍJMY  BR     

41 121 001-10 

 

Staré dane – pozemky  100 +9.650 9.750  

41 121 002-10  Staré dane - stavby 100 +685 785 

 

 

41 133 013-10  Popl. za TKO – staré 

roky 

2.800 +3.057 5.857  

41 133 001-10  Daň za psa – staré 

roky 

0 +36 36  

41 121 001 Daň za pozemky 

r.2013 

34.323 +1.220 35.543  

41 121 002 Daň za stavby r.2013 

 
8.332 +180 8.512  

41 212 003-60 Nájom za lekáreň 0 +400 400 

 

 

41 292 008   Z výťažkov lotérie 0 +100 100 

 

 

111 312 012-10 MV – dotácia na 

stavebný úrad 

0 +1.791 1.791  

111 312 012-30  MV-dotácia na ZŠ 280.000 +9.257 289.257 

 

 

111 312 001-20 MF-dotácia na mzdy 

pedag.a nep 

0 +1.129 1.129  



111 312 012-40 MV – dotácia na MŠ 

 
2.900 + 138 3.038  

111 312 012-50 MV-dotácia na 

vzdelávacie poukazy 

4.200 + 34 4.234  

111 312 012-60  MV – dotácia na 

soc.znevýhod.prostr. 

4.200 + 500 4.700  

  SPOLU:  +28.177   

 

  VÝDAVKY  BR     

41 01116 634 003 Obec – Dopravné 

poistenie 

1.000     +100 1.100    

41 01116 637 005 Obec - Špeciálne 

služby 

 

   2.000   +1.000 3.000  

41 01116 637 011 Obec- štúdie, 

expertízy, posudky 

2.000 +2.000 4.000  

41 

 

01116 637 015 Obec - Poistné    1.000 +950  1.950  

111 01116 641 013 Obec – dotácia na 

stavebný úrad   

    0 +1.790 1.790  

41 01116 641 009 Obec – transfer na 

spoločný stav.úrad 

700 +455 1.155  

41 01116 642 006 Obec – členské 

príspevky 

1.000 + 500 1.500  

111 09 121 ZŠ – výdavky ZŠ 280.000 + 18.191 298.191  

111 09 111 634 004 MŠ - dopravné 100 + 138 238  

41 01 116 637 002 Obec - kultúrne 

podujatia 

4.000 +10.000 14.000  

41  01 116 635 006 Obec – údržba budov 5.000 + 5.000 10.000  

  SPOLU:  +40.124   

  PRÍJMY KR     

11K1 321 000 LEADER – dotácia na 

zateplenie OcU 

0 +19.830 19.830  

  SPOLU:  19.830   

  VÝDAVKY KR      

11K1 01 116 717 002 OcU – zateplenie 

budovy OcU 

0 + 19.830 19830  

41 01 116 717 002 10 OcU – 5% spoluúčasť 

na zateplení OcU 

0 + 992 992  

41 01 116 714 004 OcU – nákup 

prípojného vozíka 

0 + 2.500 2.500  

  SPOLU:  23.322   

  FINANČNÉ 

OPERÁCIE-

príjmové 

    

46 454 002 Zostatok z predch. 

rokov 

2.447 + 15.439 17.886  

 



Zdôvodnenie úpravy rozpočtu bežných príjmov a výdavkov: 

 

Bežné PRÍJMY: 

1/ v období schvaľovania rozpočtu na rok 2013 neboli známe nedoplatky za pozemky, 

stavby, psa a TKO / staré dane a poplatky/, z tohto dôvodu treba upraviť rozpočet 

o uvedené sumy v riadkoch 1 – 4 v bežných príjmoch. 

2./ v rozpočte – bežné príjmy daň z nehnuteľností za pozemky a stavby za rok 2013 

neboli zahrnuté zmeny, ktoré si do konca januára 2013 ľudia ponahlasovali. Tým sa 

zvýšil rozpočet na rok 2013  

3./  v rozpočte na rok 2013 nebol schválený príjem od mPharm, Nové Zámky za nájom za 

lekáreň, ktorá sa v budove obecného úradu zriadila v sume 400,-€. Preto je potrebné 

upraviť rozpočet. 

4./ taktiež v rozpočte na rok 2013 neboli schválené príjmy z výťažkov lotérie. Jedná sa o 

príjem od fi. NIKE, ktorá prevádzkuje na území obce Vinodol stávkovú kanceláriu 

v potravinách TREND - Výčap. Tento rozpočet sa upravuje na sumu 100,-€. 

5./ V rozpočte na rok 2013 nebol schválený príjem z MDV a RR  SR na  zabezpečenie 

činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku. 

V predchádzajúcich rokoch to priamo posielali na stavebný úrad do Vrábeľ, ale tento rok 

to poslali na obce. Treba navýšiť rozpočet na sumu 1.791,-€. Príjem bol 1.790,25€. Obec 

to presunie na spoločný stavebný úrad v celkovej sume 1.790,25 €. 

6./ Dotácia z OU, odbor školstva v Nitre na ZŠ  bola schválená v rozpočte na rok 2013 vo 

výške 280.000,-€. Po obdržaní rozpočtového opatrenia z OU NR bol rozpočet upravený 

na sumu 289.257,-€.  Tieto finančné prostriedky idú na Základnú školu Vinodol na bežné 

výdavky. 

7./ Obec dostala dotáciu  na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho 

školstva v sume 1.129,-€ na prvý štvrťrok. Preto je potrebné upraviť rozpočet na položke 

312 012-40.  

 

Bežné VÝDAVKY: 

8./ v rozpočte na rok 2013 je schválené dopravné poistenie v sume 1.000,-€. Vyčerpané je 

do 3/2013 suma 787,47 € a to z toho dôvodu, že bola v rozpočte zahrnutá aj zákonná 

poistka na V3S, ktorá je cca 400,-€ na rok. Nerátalo sa s takou vysokou poistkou, takže je 

potrebné túto sumu opraviť. Pokiaľ sa v priebehu roka zruší poistka na V3S, tak sa nám 

peniaze vrátia späť. V tomto roku sa bude platiť ešte havarijná poistka v sume 265,-€ na 

FIAT. Preto obec musí navýšiť rozpočet o sumu 100,-€.  

9./ Taktiež sa musí upraviť rozpočet na položke špeciálne služby, kde sú zahrnuté 

výdavky na audítora, geometrické plány ( vyhotovenie geometrických plánov na kultúrny 

dom, garáž a pod. – zapísanie stavieb do LV). Suma 2.000,- nie je postačujúca na tieto 

úkony, ktoré sa plánujú urobiť. 

10./ Na položke poistné – poistenie majetku a stavieb je potrebné navýšiť rozpočet a to 

z toho dôvodu, že v roku 2012 nebolo uhradené toto poistné. Uhradilo sa až v 1/2013 za 

rok 2012. Platba za poistné za rok 2013 bude uskutočnená v mesiaci november 2013 

a prostriedky, ktoré sú v rozpočte nebudú postačovať na toto poistné, nakoľko 

z rozpočtovaných prostriedkov na rok 2013 sme uhradili poistné za rok 2012. 



11./ Na položke dotácia na prenesený výkon štátnej správy na spoločný stavebný úrad, 

ktorý poskytlo MDV a RR SR je potrebné tiež upraviť rozpočet a to presne o tú sumu, 

ktorú nám MDV a RR SR poskytlo vo výške 1790,25 €. 

12./ Na položke transfer spoločný stavebný úrad je potrebné navýšiť rozpočet, nakoľko sa 

na zasadnutí Mestského úradu vo Vrábľoch dohodli na zvýšení poplatku na občana.  

13./ Na položke členské príspevky je potrebné navýšiť rozpočet o sumu 500,-, nakoľko 

v rozpočte neboli zahrnuté nedoplatky za roky 2011 a 2012. Tieto členské príspevky 

neboli uhradené a obec ich musí doplatiť. 

 

Kapitálové príjmy a výdavky: 

 

Obec má schválený projekt na zateplenie budovy obecného úradu, kde nám LEADER 

poskytne grant na toto zateplenie vo výške 19.830,-€. Taktiež obec je povinná zúčastniť 

sa na projekte 5 % spoluúčasťou, t.j. 991,50 €. 

Obec chce zakúpiť prípojný vozík za auto, nakoľko starý vozík EUROTRAILER je 

veľmi poškodený, kde by bola veľmi drahá oprava.  

 

Finančné operácie P a V: 

 

Obec zo svojho zostatku z predchádzajúcich rokov vyrovná rozpočet.   

    

 

 

  

                                                                                               Stanislav Melišek 
Vo Vinodole, 10.4.2013                              starosta obce 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 
Obecné zastupiteľstvo uznesením č.123/2013 schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č.1/2013 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm.  b.) zákona č.583/2004 Z.z. 

podľa priloženého návrhu: 

 

Bežné výdavky spolu 826.212,-  Bežné príjmy spolu 827.514,- 

Kapitálové výdavky spolu 337.253,- Kapitálové príjmy spolu 318.065,- 

Výdavky z finančných operácií 0,- Príjmy z finančných operácií 17.886,- 

Výdavky celkom 1.163.465,- Príjmy celkom 1.163.465,- 

Rozdiel + 63.446,-  + 63.446,-   

 
Schválené: 3.5.2013 

Uznesením: 123/2013 


