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Rozpočtové opatrenie č.17/2019- prenesené kompetencie obec 
Rozpočtové opatrenie bolo vykonané na základe ustanovenia §14 ods.1 zákona 583/2004 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. – účelovo určené prostriedky na 
matriku. V rámci programu obce 1.3- Matrika boli vykonané presuny vo výdavkovej časti 
rozpočtu medzi jednotlivými položkami. RO bolo schválené starostom obce dňa 19.12.2019. 
 
Rozpočtové opatrenie č.18/2019- úprava príjmovej časti a výdavkovej časti rozpočtu 
z preneseného výkonu štátu  pre obec 
Rozpočtové opatrenie bolo vykonané na základe ustanovenia §14 ods.1 zákona 583/2004 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. – účelovo určené prostriedky na : 
1.poníženie v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu na odmenu skladníka CO v sume 
219,14€, 
2. zvýšenie účelovo určených prostriedkov zo ŠR na stavebný poriadok v sume 394,94€, 
3. neposkytnutý transfer na požiarnu zbrojnicu v sume 30 000€ 
4. neposkytnutý transfer zo ŠR na biologickú učebňu v sume 46 823,79€. 
RO bolo schválené starostom obce dňa  20.12.2019 
 
Rozpočtové opatrenie č.19/2019- úprava  výdavkovej časti rozpočtu – presuny finančných 
prostriedkov medzi položkami 
Rozpočtové opatrenie bolo vykonané na základe ustanovenia §14 ods.2 b) - povolené 
prekročenie a viazanie príjmov , §14 ods.2 c)- povolené prekročenie a viazanie výdavkov a §14 
ods.2d) -povolené prekročenie a viazanie finančných operácií zákona 583/2004 o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.  
Rozpočtové opatrenie 19/2019 sa týka presunov  finančných  prostriedkov medzi  jednotlivým 
Položkami príjmovej a  výdavkovej časti  bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu 
a výdavkových FO  k 23.12.2019. Opatrenie bolo schválené starostom obce.  Starosta obce má 
povolené uznesením OZ č. 4/2012 B/ 4.zo dňa 29.10.2012 presun výdavkov medzi položkami 
do sumy 34 000.-€. Toto oprávnenie sa týka bežného aj kapitálového rozpočtu. 
 

Rozpočtové opatrenie č.20/2019- prenesené kompetencie ZŠ s MŠ 
Rozpočtové opatrenie bolo vykonané na základe ustanovenia §14 ods.1 zákona 583/2004 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. – účelovo určené prostriedky na 
prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. RO bolo schválené starostom obce dňa 
23.12.2019. 
 

Celkový rozpočet  

upravený 

rozpočet úprava o  

rozpočet po 

úprave 

príjmy obce 1743362,47 -83951,99 1659410,48 

príjmy ZŠ+ strava 48881,12 0 48881,12 

SPOLU Príjmy: 1792243,59 -83951,99 1708291,6 

Výdavky obce 1029570,67 -76647,99 952922,68 

Výdavky ZŠ 710736,27 -7304 703432,27 

SPOLU Výdavky: 1740306,94 -83951,99 1656354,95 

 


