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Dôvodová správa. 
 

Rozpočtové opatrenie 11/2020 sa týka navýšenie bežných príjmov obce v sume 13 786,03€ a ich 

nasledovné použitie vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 8 3- Kultúra v sume 13 786,03€ 

nasledovne: 

Bežné príjmy:    výdavky :  

Popis položky    Popis položky   

podielové dane 642,15  Program 8 3   

daň z ubytovania 94,15  údržba KD z vl.prostriedkov 9234,63 

užívanie VP 560  manežment -Projekt zateplenie KD 1660 

prenájom pozemku 933,06  nákup DHIM- opona KD 2891,4 

prenájom DS 70  Solu výdavky: 13786,03 

prenájom inventáru 184,26    

Pokuty +penále 861,13    

predaj výrobkov+ služieb 482    

cintorínsky poplatok 1080    

predaj starých kontajnerov 480    

výťažky z lotérii a Hr.automatov 7357    

dobropisy 695,34    

vratky poistné 346,94    

Spolu navýšenie príjmov bežných: 13786,03    
Do skončenia účtovného obdobia sa neuskutočnia investičné akcie: vybudovanie zberného dvora, 

rekonštrukcia požiarnej zbrojnice. Z tohto dôvodu rozpočtové opatrenie zahŕňa poníženie 

rozpočtovaných výdavkov na tieto projekty ako i poníženie zdrojov ich financovania, t.j. dotácii na 

kapitálové výdavky a spolufinancovanie obce týchto investičných akcií z rezervného fondu obce 

nasledovne:  

Kapitálové príjmy:    Kapitálové výdavky:   

Dotácia zo ŠR na zberný dvor -416 337,40  Zberný dvor z dotácie -416337,4 

Príjmové finančné operácie    zberný dvor z RF -21912,5 

zapojenie dotácie pož.zbroj. -30000   Kultúrny dom  z RF -26000 

zapojenie rez.fondu na kap.výdavky -50446,29  biologická učebňa z RF -2533,79 

SPOLU príjmové finančné operácie: -80446,29  požiarna zbrojnica z dotácie  -30000 

   SPOLU kapitálové výdavky: -496783,69 

Úprava príjmov obce spolu: -482 997,66  Úprava výdavkov obce spolu: -482 997,66 

 

Celkový rozpočet  schválený  upravený  úprava nová 
rozpočet po 
úprave 

príjmy obce 2246236,44 2234976,76 -482997,66 1751979,1 

príjmy ZŠ+ strava 50275 50275 0 50275 

Spolu príjmy: 2296511,44 2285251,76 -482997,66 1802254,1 

Výdavky obce 1472090,44 1475307,76 -482997,66 992310,1 

Výdavky ZŠ 814421 799944 0 799944 

Spolu výdavky: 2286511,44 2275251,76 -482997,66 1792254,1 
 

Rozpočtové opatrenie je vypracované v zmysle §14 ods. 1,2 b,c,d Zákona 583/2004 o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.  

 

V Dvorníkoch, 14.10.2020 


