
Výpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch 
konaného dňa 07. 09. 2022 

 
 

Uznesenie č. 56/4/2022 
k organizačnému zabezpečeniu priebehu OZ 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky: 

1. konštatuje, že OZ je uznášaniaschopné. 
2. schvaľuje program rokovania, s tým, že ruší bod programu č. 14 a 16.  
3. poveruje Martinu Podkopčanovú  vyhotovením zápisnice.  
4. určuje overovateľov zápisnice – Mgr. Ľ. Gubáň, Ing. A. Kukla. 
5. schvaľuje návrhovú komisiu – M. Kováčik, Ing. J. Kobora, J. Bučko. 

 
 

Uznesenie č. 57/4/2022 
K bodu „Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ“ 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky: 

1. podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. berie na 
vedomie informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.   

 
 

Uznesenie č. 58/4/2022 
K bodu „Správa hlavnej kontrolorky o kontrolnej činnosti 

za obdobie od 23. 06. 2022 do 7. 9. 2022.“ 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky 

1. berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za obdobie od 23. 
06. 2022 – 07. 09. 2022.  

 
 

Uznesenie č. 59/4/2022 
K bodu „Konsolidovaná výročná správa obce Dvorníky za rok 2021“ 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky 

1. berie na vedomie, konsolidovanú výročnú správu obce Dvorníky za rok 2021. 
 

 
Uznesenie č. 60/4/2022 

K bodu „ Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej 
závierke“ 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky 

1. berie na vedomie audítorskú správu z overenia konsolidovanej účtovnej závierky 
obce Dvorníky za rok 2021 a výročnej správy. 

2. berie na vedomie audítorskú správu z overenia individuálnej účtovnej závierky obce 
Dvorníky za rok 2021. 

 
 



Uznesenie č. 61/4/2022 
K bodu „Monitorovacia správa k 30. 06. 2022“ 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky 

 
1. berie na vedomie monitorovaciu správu k programovému rozpočtu obce k 30.  06. 

2022. 
 

Uznesenie č. 62/4/2022 
K bodu „Rozpočtové opatrenia 15, 16, 17, 18, 19/2022“ 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky 

1. v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
a na základe ods. 1  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v z. n. p. berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.  15/2022 a 17/2022 
v prílohe uznesenia. 

2. v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
a na základe ods. 2 písmeno a)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v z. n. p. a v zmysle uznesenia  OZ č. 4/2012 B/ 4 zo dňa 29.10. 2012  
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.  16/2022  v prílohe uznesenia. 

3. v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
a na základe ods. 2 písmeno c)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje rozpočtové opatrenie č.  18/2022 v prílohe 
uznesenia. 

4. v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
a na základe ods. 2 písmeno c) a d) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje rozpočtové opatrenie č.  19/2022 
v prílohe uznesenia. 

 
 

Uznesenie č. 63/4/2022 
K bodu „Dofinancovanie ZŠ s MŠ“ 

 
Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  

1. v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
a na základe ods. 2 písmeno c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje rozpočtové opatrenie č.  20/2022 v prílohe 
uznesenia. 

 
 

Uznesenie č. 64/4/2022 
K bodu „Návrh VZN č. 1/2022, ktorým ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1992 na 

ochranu životného prostredia, ochranu podnikania, ochranu obecného majetku 
nachádzajúceho sa v k. ú. Obce Dvorníky a časti Posádka.“ 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky 

1. prerokovalo predložený návrh  VZN  č.1/2022 ktorým ruší  Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 3/1992 na ochranu životného prostredia, ochranu podnikania, ochranu 
obecného majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Obce Dvorníky a časti Posádka.  



2. podľa § 4 § 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
sa uznáša na  VZN č. 2/2022 ktorým ruší  Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1992 na 
ochranu životného prostredia, ochranu podnikania, ochranu obecného majetku 
nachádzajúceho sa v k. ú. Obce Dvorníky a časti Posádka.  

 
 

Uznesenie č. 65/4/2022 
K bodu „Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v Školskej jedálni“ 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky 
1. Prerokovalo predložený návrh  VZN  č. 2/2022 , ktorým sa určuje výška príspevku   na  

úhradu nákladov a výška príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej 
jedálni  v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dvorníky. 

2. podľa § 4 § 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. 
p.  sa uznáša na  VZN č.2/2022 , ktorým sa určuje výška príspevku   na  úhradu 
nákladov a výška príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni  
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dvorníky. 

 
 

Uznesenie č. 66/4/2022 
K bodu „Podmienky obchodnej verejnej súťaže – prenájom siete obecného rozhlasu 
a kamerového systému v obci Dvorníky a zriadenie komisie na vyhodnotenie OVS.“ 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky  

1. na základe §9 a) ods.9 a  § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov   s c h v a ľ u j e   podmienky obchodnej verejnej 
súťaže nasledovne: 

Čl. 1 
Vyhlasovateľ 

Obec Dvorníky 
Dvorníky 428, 920 56 
V zastúpení Marošom Nemečkom, starostom obce  
IČO: 00312495  
DIČ: 2021279425  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.  
Číslo účtu: 1126729010/5600 
IBAN: SK75 5600 0000 0011 2672 9010 
 

Čl. 2 
Predmet obchodnej verejnej súťaže 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom siete 
obecného rozhlasu a kamerového systému v Obci Dvorníky. 
 

Čl. 3 
Cieľ OVS 

Výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom siete obecného 
rozhlasu a kamerového systému v Obci Dvorníky. 
 

Čl. 4 



Účel budúceho nájmu 
Predmet OVS sa prenajíma za účelom poskytovania  elektronických  komunikačných služieb.  
 

Čl. 5 
Zverejnenie obchodnej verejnej súťaže a termín obhliadky 

Obchodná verejná súťaž (ďalej v texte tiež ako OVS) sa zverejňuje :  
- na úradnej tabuli obce,  
- na internetovej stránke obce: www.dvorniky.sk,  
- v regionálnych novinách Hlohovecko-Sereďsko, 
- na elektronickej úradnej tabuli. 

Doba zverejnenia: od 08. 09. 2022 do 30. 09. 2022 
 
Navrhovatelia (záujemcovia) o prenájom si môžu dohodnúť termín obhliadky predmetu 
OVS s:  
Meno a priezvisko: Maroš Nemeček, starosta obce  
Číslo telefónu: 0905/251800 
E-mail: starosta@dvorniky.sk 
 

Čl. 6  
Doba nájmu 

Nájomná zmluva bude s víťazom obchodnej verejnej súťaže uzatvorená na dobu určitú a to na 
dobu 20 (dvadsať) rokov odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy. 
 

Čl. 7  
Výška nájomného a kritéria hodnotenia OVS 

Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je: 
A) jednorazové nájomné vo výške.............€, alebo 
B)  nepeňažné plnenie minimálne vo forme nasledujúcich služieb bezodplatne: 
1. Vybudovanie,  dodávka, uvedenie do prevádzky a servis nového kamerového systému 

(ďalej len „Nový kamerový systém“) počas celej doby trvania nájmu v počte nových 
kamerových bodov ..........., (priložiť projektovú dokumentáciu Nového kamerového 
systému a predbežnú kalkuláciu). 

2. Poskytnutie optického internetového pripojenia pre obecné budovy a prevádzky: 
Obecný úrad, ZŠ s MŠ, ... (vyčíslenie nákladov spojených so službami). 

 
Čl. 8  

Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
1. Navrhovateľ musí vyhlásiť, že sa s podmienkami OVS riadne oboznámil. 
2. Všetky úpravy, ktoré nájomca vykoná na predmete nájmu vykoná na vlastné náklady a 

nemá právo na úhradu týchto nákladov počas trvania zmluvy, ani po jej skončení. 
3. Nájomca je povinný o predmet nájmu sa riadne starať, udržiavať ho na vlastné náklady, 

zabezpečiť obvyklé opravy a udržiavacie práce spojené s bežným, riadnym užívaním 
predmetu nájmu. 

4. Všetky podnikateľské aktivity bude nájomca vykonávať na vlastné náklady a 
zodpovednosť, v súlade s účelom nájmu.  

5. Nájomná zmluva bude uzatvorená s víťazom súťaže do 15 dní odo dňa zverejnenia 
výsledkov obchodnej verejnej súťaže. 

6. Nájomca nesmie mať v čase podania súťažného návrhu voči prenajímateľovi žiadne  
finančné záväzky. 

 



Čl. 9  
Spôsob podávania súťažných návrhov 

1. Návrhy na uzavretie zmluvy podávajte písomne na adresu „Obec Dvorníky, Dvorníky 
428, 920 56 Dvorníky‟ v zalepenej obálke a s výrazným označením „Súťaž: Prenájom 
siete obecného rozhlasu a kamerového systému v Obci Dvorníky‟. Túto obálku 
vložte do druhej obálky s označením „Prihláška do súťaže‟, kde okrem spomínanej 
zalepenej obálky s návrhom na uzavretie zmluvy vložte list s identifikačnými údajmi o 
osobe súťažiaceho (pri právnickej osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO; pri fyzickej 
osobe: meno, priezvisko, adresa, rod. č.). Vyhlásenie, že súťažiaci nemá voči 
prenajímateľovi žiadne finančné záväzky.  

2. Záujemcom je na požiadanie na e-mailovej adrese podatelna@dvorniky.sk k 
dispozícii vzor súťažného návrhu zmluvy, ktorého obsah stanovuje minimálne 
náležitosti platného návrhu zmluvy. 

 
Čl. 10 

 Lehota na predloženie návrhu 
1. Súťažné návrhy je možné predkladať do 30. 09. 2022 do 10,00 hod. vrátane na tlačive 

požadovaných náležitostí súťažného návrhu, ktorý je prílohou týchto podmienok.  
2. Súťaž začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli obce Dvorníky a dňom zverejnenia 

na webovej stránke obce Dvorníky. 
3. Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie 

súťažných návrhov.  
4. Súťažné návrhy doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré 

neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia 
 

Čl. 11 
Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzavretie zmluvy 

Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou 
najneskôr do 14. 10. 2022. 
 
Vyhlasovateľ a úspešný navrhovateľ uzatvoria nájomnú zmluvu do 15 dní odo dňa odoslania 
písomnej správy o vyhodnotení súťaže. 
 

Čl. 12 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 

Kedykoľvek bez udania dôvodu zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž, zmeniť podmienky 
obchodnej verejnej súťaže, prípadne odmietnuť všetky predložené návrhy . O zrušení a zmene 
podmienok budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy informovaní písomne.  
 
Zrušenie, ako aj zmeny podmienok obchodnej verejnej súťaže budú uverejnené na internetovej 
stránke vyhlasovateľa www.dvorniky.sk.  
 
Náklady účastníkov spojené s účasťou v OVS sa nepriznávajú. 

2. z r i a ď u j e na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže komisiu v zložení: Ing. Andrej 
Kukla, Stanislav Miko, Martin Kováčik s úlohou vyhodnotiť vyhlásenú obchodnú 
verejnú súťaž a vybrať najvhodnejší návrh. 

3. u r č u j e  organizátora súťaže Ing. Evu Kmeťovú, ekonómku ako tajomníka tejto 
komisie s úlohou zabezpečiť obchodnú verejnú súťaž z organizačnej  a administratívnej 
stránky. 

 



Uznesenie č. 67/4/2022 
K bodu „Petícia za odstránenie nežiadúceho stavu povrchu štátnej cesty 507 v obci 

Dvorníky“ 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky 

1. berie na vedomie petíciu za odstránenie nežiadúceho stavu povrchu štátnej cesty č. 507 
v obci Dvorníky a vyjadrenie ORPZ v Trnave, okresný dopravný inšpektorát, 
Starohájska 3, Trnava.  

2. doporučuje starostovi obce konať v danej veci v súčinnosti s petičným výborom.  
 
 

Uznesenie č. 68/4/2022 
K bodu „Rôzne“ 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky 

1. neschvaľuje zriadenie vecného bremena na parcele č. 535/1. 
2. súhlasí s prístavným parkoviskom pre návštevy na parc. č. 535/1 na spevnenej ploche 

za účelom parkovania osobných vozidiel pre p. Ľ. Kubištu pred pozemkom parcela č. 
429 vo výmere 36,9342 m². 

 
 
V Dvorníkoch, dňa 07. 09. 2022  

 
 
 
 

 
                                                                                               Maroš Nemeček 
                                                                                                   starosta obce 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozpočtové opatrenie 15/2022.  
 
Rozpočtové opatrenie vykonané starostom obce k 29.6.2022 Ide o úpravu rozpočtu v zmysle §14 ods.1 
Zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. 
 Jedná sa o: 
- Navýšenie rozpočtu obce na príjmovej aj výdavkovej  časti  rozpočtu –rodinné prídavky v sume 

100€ . 
- Navýšenie rozpočtu obce na príjmovej aj výdavkovej  časti  rozpočtu obce o finančné prostriedky 

z prieskumu územia v sume 90,33€ 
- Navýšenie rozpočtu obce na príjmovej aj výdavkovej  časti  rozpočtu o finančné prostriedky od 

Environmentálneho fondu na odpadové hospodárstvo v sume  2458,92€. 
 

Celkový rozpočet  schválený  upravený  úprava nová 
rozpočet po 
úprave 

príjmy obce 2047318,8 2 082 381,46 2649,25 2085030,71 

príjmy ZŠ 33 710 32 710 0 32710,00 

Spolu príjmy: 2081028,80 2 115 091,46 2649,25 2117740,71 

Výdavky obce 1 233 064,80 1 256 005,75 2649,25 1258655,00 

Výdavky ZŠ 838 460 848 820,21 0 848820,21 

Spolu výdavky: 2071524,8 2 104 825,96 2649,25 2107475,21 

    VH: 10 265,50 
 
V Dvorníkoch, 29.6.2022 
 

 
 
 
 
 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE 
č. 16/2022 

 
 V zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) Zákona  NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a v zmysle uznesenia  OZ č. 4/2012 B/ 4 zo dňa 29.10. 2012  v tomto znení: Starosta obce 
má povolené presun výdavkov medzi položkami do sumy 34 000.-€. Toto oprávnenie sa týka bežného 
aj kapitálového rozpočtu, 

rozhodol som o vykonaní rozpočtového opatrenia č 16/2022. 
 

Rozpočtové opatrenie 16/2022 sa týka presunov  finančných  prostriedkov medzi jednotlivými 
položkami výdavkovej časti  bežného a kapitálového  rozpočtu obce  k 30.6.2022. Jedná sa 
o presun položiek v rámci schváleného  rozpočtu v celkovej sume 27 691€  , pričom sa nemenia 
celkové výdavky rozpočtu. Presný rozpis presunov je prílohou tohto rozhodnutia. 

   

 
   

Celkový rozpočet  schválený  upravený  úprava nová 
rozpočet po 
úprave 

príjmy obce 2047318,8 2 085 030,71 0 2085030,71 

príjmy ZŠ 33 710 32 710 0 32710,00 



Spolu príjmy: 2081028,80 2 117 740,71 0 2117740,71 

Výdavky obce 1 233 064,80 1 258 655,00 0 1258655,00 

presuny     27691   

presuny     -27691   

Výdavky ZŠ 838 460 848 820,21 0 848820,21 

Spolu výdavky: 2071524,8 2 107 475,21 0 2107475,21 

    VH: 10 265,50 
 

V Dvorníkoch, 30.6.2022 

 

Rozpočtové opatrenie 17/2022. 
 
Rozpočtové opatrenie vykonané starostom obce k 22.7.2022 Ide o úpravu rozpočtu v zmysle §14 ods.1 
Zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. 
 Jedná sa o: 
1. navýšenie rozpočtu obce na príjmovej časti  rozpočtu a navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ vo výdavkovej 
časti rozpočtu na normatívne finančné prostriedky na žiaka z dôvodu zvýšenia miezd o 3% od 
1.7.2022 v sume 4 467€ a na finančné prostriedky na výučbu detí z Ukrajiny v sume 390 € 
2. poníženie rozpočtu obce na príjmovej strane v sume – 1600€ na školu v prírode a následné 
poníženie výdavkov ZŠ o sumu – 1600€ na školu v prírode. 
 
 
 

Celkový rozpočet  schválený  upravený  úprava nová 
rozpočet po 
úprave 

príjmy obce 2047318,8 2 085 030,71 3257 2088287,71 

príjmy ZŠ 33 710 32 710 0 32710,00 

Spolu príjmy: 2081028,80 2 117 740,71 3257 2120997,71 

Výdavky obce 1 233 064,80 1 258 655,00 0 1258655,00 

Výdavky ZŠ 838 460 848 820,21 3257 852077,21 

Spolu výdavky: 2071524,8 2 107 475,21 3257 2110732,21 

    VH: 10 265,50 
 

 
V Dvorníkoch, 22.7.2022 

 
 
 

Rozpočtové opatrenie 18/2022. 
 
Rozpočtové opatrenie je 18/2022 je vypracované v zmysle §14 ods. 2 c), Zákona 583/2004 o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. Jedná sa o  povolené prekročenie a viazanie rozpočtovaných výdavkov 
- toto rozpočtové opatrenie sa uplatňuje v prípade vyššieho plnenia príjmov oproti schválenému rozpočtu, čím sa 
umožní prekročenie čerpania rozpočtovaných výdavkov. 
OZ Dvorníky schválilo dňa 22.6.2022 uznesením č. 54/3/2022 bod 2 počet oddelení ŠKD 2. Na žiadosť ZŠ s MŠ 
Dvorníky je potrebné dofinancovať  jedno oddelenie ŠKD v celkovej sume 5 683 €. Zdroj krytia týchto 
výdavkov obec navrhuje z navýšenia podielových daní v sume 4 683 € na mzdové výdavky a 1 000€ z vlastných 
príjmov školy( školné) na vybavenie oddelenia. 
 



Príjmy obce a ZŠ popis schválený r. upravený r.  úprava r. po úprave 

1 41 111 003 podielové dane 632000,00 654872,20 4683,00 659555,20 

1 72g)  223 002 školné 9710,00 9710,00 1000,00 10710,00 

 SPOLU bežné príjmy:   5683,00  

      
Výdavky ZŠ s MŠ: popis schválený r. upravený r.  úprava r. po úprave 

0950  610 mzdy+odmeny ŠKD 12643,44 12993,44 3470,00 16463,44 

0950  620 odvody ŠKD 4856,56 4979,76 1213,00 6192,76 

0950  630 KZ 72g) prevádzka ŠKD 2960,00 2960,00 1000,00 3960,00 

 SPOLU bežné výdavky:   5683,00  
 
 

Celkový rozpočet  schválený  upravený  úprava nová rozpočet po úprave 

príjmy obce 2047318,8 2 088 287,71 4683 2092970,71 

príjmy ZŠ 33 710 32 710 1000 33710,00 

Spolu príjmy: 2081028,80 2 120 997,71 5683 2126680,71 

Výdavky obce 1 233 064,80 1 258 655,00 0 1258655,00 

Výdavky ZŠ 838 460 852 077,21 5683 857760,21 

Spolu výdavky: 2071524,8 2 110 732,21 5683 2116415,21 

    VH: 10 265,50 
 
 
 
Dátum vypracovania: 12.8.2022 
 

 
 

Rozpočtové opatrenie 19/2022. 
 
Rozpočtové opatrenie je 19/2022 je vypracované v zmysle §14 ods. 2 c) Zákona 583/2004 o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. -   povolené prekročenie a viazanie rozpočtovaných výdavkov - toto 
rozpočtové opatrenie sa uplatňuje v prípade vyššieho plnenia príjmov oproti schválenému rozpočtu, čím sa 
umožní prekročenie čerpania rozpočtovaných výdavkov a je vypracované v zmysle §14 ods.2 d) - povolené 

prekročenie a viazanie finančných operácií,  toto rozpočtové opatrenie sa uplatní v prípade, že obec sa 
rozhodne v priebehu rozpočtového roka zapojiť do rozpočtu cez príjmové finančné operácie mimorozpočtové 
zdroje, čím dôjde k prekročeniu finančných operácií alebo sa naopak rozhodne niektoré zo schválených 
finančných operácií nerealizovať, a tak dôjde k viazaniu rozpočtových operácií. 
Obec predpokladá  vyššie plnenie  príjmov oproti schválenému rozpočtu a rozpočtu po predchádzajúcich 
zmenách. Ide hlavne o predpokladané navýšenie podielových daní , príjem z predaja pozemkov. Tieto finančné 
prostriedky obec navrhuje použiť na zvýšené výdavky energií a na kapitálové výdavky obce. Použitím 
kapitálových príjmov a prebytku bežného rozpočtu na kapitálové výdavky sa obci naskytla možnosť realizácie 
investičných zámerov z týchto príjmov a tým nepoužiť prostriedky rezervného fondu obce na kapitálové 
výdavky. Rozpočtovým opatrením sa navýši prebytok hospodárenia obce o 9 743,02€. 
 

Bežné príjmy obce-položka popis schválený r. Upravený r.  úprava r. po úprave 

1 41 111 003 podielové dane 632000,00 659555,20 50000,00 709555,20 

1 41 133 014 daň za JZ 15322,00 15322,00 0,02 15322,02 

1 41 212 003 2 prenájom KD 1000,00 1000,00 600,00 1600,00 

1 41  212 004 prenájom riadu KD 20,00 20,00 70,00 90,00 

1 41   223 001 8 cintorínsky poplatok 200,00 400,00 200,00 600,00 

1 41  223 001 01 vod. prípojka Dvorníky 0,00 0,00 160,00 160,00 



1 41  223 001 02 vod. prípojka Posádka 0,00 0,00 1050,00 1050,00 

1 41   212 003 7 prenájom DS 60,00 100,00 60,00 160,00 

1 41 292 008 príjmy z výťažkov lotérií 1000,00 1000,00 -750,00 250,00 

1 41 292 012 príjmy z dobropisov 0,00 739,00 2,00 741,00 

1 41   292 019  refundácia nákladov min.r. 0,00 4035,77 151,00 4186,77 

1 41  292 017 príjmy z vratiek 0,00 0,00 70,00 70,00 

1 41  292 027 2 záloha energie Dentim 0,00 150,00 200,00 350,00 

1 41   292 027 3 záloha energie Melisa 0,00 440,00 300,00 740,00 

1 41  292 027  4 záloha energie BEAUTY 0,00 316,00 260,00 576,00 

1 41  292 027  5 záloha energie HAIR 0,00 316,00 260,00 576,00 

1 41  292 021 6 záloha energie Kvetinárka 0,00 160,00 240,00 400,00 

    52873,02  

      
Kap. príjmy obce-položka popis schválený r. Upravený r.  úprava r. po úprave 

2 43  233 001 predaj pozemkov 0,00 0,00 26791,00 26791,00 

    26791,00  

      
Príjmové FO obce-položka popis schválený r. Upravený r.  úprava r. po úprave 

3 46   456 001 čerpanie RF 216440,00 189411,45 -62971,45 126440,00 

    -62971,45  

 Príjmy obce spolu:   16692,57  

      
Bežné výdavky obce: popis schválený r. Upravený r.  úprava r. po úprave 

1 1    1 41  01 1 1   632 001 plyn ocú 3000,00 3000,00 1665,00 4665,00 

1 1     1 41 01 1 1   632 001 elektrika ocú 1000,00 1000,00 500,00 1500,00 

1 1    1 41  01 1 1  635 004 údržba strojov 100,00 100,00 250,00 350,00 

8 3   1 41   08 2 0   632 001 plyn KD 428 6000,00 6000,00 3313,00 9313,00 

2 4   1 41  06 2 0    632 001 plyn ZS 600,00 600,00 3043,00 3643,00 

2 3   1 41  06 6 0   637 004 všeobecné služby 20,00 20,00 150,00 170,00 

2 7   1 41  08 4 0   632 001 elektrika cintorín 500,00 500,00 500,00 1000,00 

2 7   1 41  08 4 0   633 006 materiál cintorín 200,00 200,00 10000,00 10200,00 

6 1   1 41  06 3 0    633 006 materiál vodovod 1000,00 1000,00 500,00 1500,00 

 SPOLU:   19921,00  

      
Kapitálové výdavky obce: popis schválený r. Upravený r.  úprava r. po úprave 

4 1    2 46  05 1 0    717 001 Zberný dvor z RF 20000,00 20000,00 -20000,00 0,00 

4 3    2 41  05 1 0    717 001  Zberný dvor z prebytku BR 0,00 0,00 20000,00 20000,00 

3 1    2 46  03 2  0   717 003 Rekonštrukcia PZ z RF 30000,00 30000,00 -30000,00 0,00 

3 1    2 43   03 2 0    717 003   
Rekonštrukcia PZ z predaja 
poz. 0,00 0,00 26791,00 26791,00 

3 1    2 41   03 2 0    717 003 Rekonštrukcia PZ z prebytku 0,00 0,00 3209,00 3209,00 

2 2    2 46   06 4 0    717 002 Rekonštrukcia VO z RF 15000,00 12971,45 -12971,45 0,00 

    -12971,45  

 Výdavky obce spolu:   6949,55  
 

Celkový rozpočet  schválený  upravený  úprava nová rozpočet po úprave 

príjmy obce 2047318,8 2 092 970,71 16692,57 2109663,28 



príjmy ZŠ 33 710 33 710 0 33710,00 

Spolu príjmy: 2081028,80 2 126 680,71 16692,57 2143373,28 

Výdavky obce 1 233 064,80 1 258 655,00 6949,55 1265604,55 

Výdavky ZŠ 838 460 857 760,21 0 857760,21 

Spolu výdavky: 2071524,8 2 116 415,21 6949,55 2123364,76 

    VH: 20 008,52 
 
 
Dátum vypracovania: 12.8.2022 
 
 
 
 

Rozpočtové opatrenie 20/2022. 
 
Rozpočtové opatrenie je 20/2022 je vypracované v zmysle §14 ods. 2 c), Zákona 583/2004 o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. Jedná sa o  povolené prekročenie a viazanie rozpočtovaných výdavkov 
- toto rozpočtové opatrenie sa uplatňuje v prípade vyššieho plnenia príjmov oproti schválenému rozpočtu, čím sa 
umožní prekročenie čerpania rozpočtovaných výdavkov. 
Jedná sa o dofinancovanie ZŠ s MŠ na  
-osobné náklady v sume 4 448€ - odmeny a odvody v zmysle Dodatku č.1 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, 
-na zvýšené výdavky na energie v sume 10 552€. 
 

Príjmy obce a ZŠ popis schválený r. upravený r.  úprava r. po úprave 

1 41 111 003 podielové dane 632000,00 709555,20 15000,00 724555,20 

 SPOLU bežné príjmy:   15000,00  

      
Výdavky ZŠ s MŠ: popis schválený r. upravený r.  úprava r. po úprave 

911 610 mzdy+ odmeny  MŠ 143160,00 144260,00 0,00 144260,00 

911 620 odvody MŠ 58218,44 58257,62 1074,00 59331,62 

0911 630 energie MŠ 4116,00 4016,00 10000,00 14016,00 

950 610 mzdy+ odmeny ŠKD 12643,44 12993,44 500,00 13493,44 

950 620 odvody ŠJ 4856,56 4979,76 175,00 5154,76 

960  610  mzdy+ odmeny  ŠJ 45120,00 46520,00 2000,00 48520,00 

960 620 odvody ŠJ 17780,34 18273,14 699,00 18972,14 

960 630 energie ŠJ 4400,00 4440,00 552,00 4992,00 

 SPOLU bežné výdavky:   15000,00  

 
 

Celkový rozpočet  schválený  upravený  úprava nová 
rozpočet po 
úprave 

príjmy obce 2047318,8 2 109 663,28 15000 2124663,28 

príjmy ZŠ 33 710 33 710 0 33710,00 

Spolu príjmy: 2081028,80 2 143 373,28 15000 2158373,28 

Výdavky obce 1 233 064,80 1 265 604,55 0 1265604,55 

Výdavky ZŠ 838 460 857 760,21 15000 872760,21 

Spolu výdavky: 2071524,8 2 123 364,76 15000 2138364,76 

  VH: 20 008,52  VH: 20 008,52 

 
Dátum vypracovania: 7.9.2022 



 
 


