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dňa ako / kým
1/2019 8.3.2019 rozhodnutím starostu obce P: príjmy z dobropisov (energie), vyúčtovanie transferov (spol. stav. úrad, spol. soc. úrad),   

V: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu a z Európskej únie, 
zapojenie finančných prostriedkov do rozpočtu z predchádzajúceho obdobia

2/2019 15.5.2019 rozhodnutím starostu obce V: nákup motorového záhradného traktora 
3/2019 17.5.2019 rozhodnutím starostu obce P: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu (povodne 2018)                                  

V: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu  (povodne 2018)
4/2019 24.5.2019 OZ dňa 24.05.2019 

uznesením č. 45 bod 8
V: schválený rámec pre kultúrnu akciu (05.07.2019) do výšky 3.000 EUR,                                
P: na krytie schválených výdavkov - nerozp. príjmy - úhrada energií spojených s užívaním 
predmetu nájmu (kaderníctvo)

5/2019 4.9.2019 rozhodnutím starostu obce P: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu (ZŠ)   
6/2019 9.9.2019 rozhodnutím starostu obce P: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu a z Európskej únie 

(voľby do EU parlamentu, osobitný príjemca, učebné pomôcky, podpora výchovy k 
stravovacím návykom dieťaťa, prenesený  výkon št. správy - matrika, Fond na podporu 
kultúry národnostných menšín, ÚPSVaR - podpora zamestnanosti)                                           
V: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu a z Európskej únie 
(voľby do EU parlamentu, osobitný príjemca, učebné pomôcky, podpora výchovy k 
stravovacím návykom dieťaťa, prenesený  výkon št. správy - matrika, Fond na podporu 
kultúry národnostných menšín, ÚPSVaR - podpora zamestnanosti)                                       

7/2019 3.12.2019 rozhodnutím starostu obce P: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu (ZŠ)   

Rozpočtové 
opatrenie č. 

Schválené

Operatívna evidencia rozpočtových opatrení vykonaných v priebehu rozpočtového roka 2019

Popis
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8/2019 5.12.2019 rozhodnutím starostu obce P: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a 
VÚC (osobitný príjemca, prenesený  výkon št. správy - REGOB, REGA, na úseku ŽP, ZŠ, 
ÚPSVaR - podpora zamestnanosti, ĽRZ - cyklotrasa)                                                                
V: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a 
VÚC (osobitný príjemca, prenesený  výkon št. správy - REGOB, REGA, na úseku ŽP, matrika, 
ÚPSVaR - podpora zamestnanosti, ĽRZ - cyklotrasa)

9/2019 10.12.2019 OZ dňa 24.05.2019 
uznesením č. 45, OZ dňa 
26.07.2019 uznesením č. 
52  a  53, OZ dňa 
27.09.2019 uznesením č. 
59

P: výnos dane z príjmov  - zo ŠR (FR SR), z predaja pozemkov                                                 
V: Dom nádeje - kamenivo, opr. osvetlenia pri Dome nádeje, úprava park. plochy pri chráme 
v Andrejovke, úhrada materiálu - oplot. škola, svetlo - škola, mikulášske balíčky - deti, 
prípravná a projekt. dokumentácia, presun medzi položkami

10/2019 12.12.2019 rozhodnutím starostu obce V: mzdy - presun medzi položkami (zákonný nárast miezd, 2 nové pracovné miesta z časti 
financované zo ŠR (podpora zamestnanosti) a z vlastných zdrojov a k tomu prislúchajúce 
odvody do fondov)

11/2019 16.12.2019 rozhodnutím starostu obce P: výnos dane z príjmov  - zo ŠR (FR SR)                                                                                   
V: mzdy (zákonný nárast miezd, 2 nové pracovné miesta z časti financované zo ŠR (podpora 
zamestnanosti) a z vlastných zdrojov a k tomu prislúchajúce odvody do fondov)

12/2019 18.12.2019 rozhodnutím starostu obce V: presun medzi položkami
13/2019 20.12.2019

rozhodnutím starostu obce

P: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu (prevencia 
kriminality), zapojenie soc. fondu do rozpočtu (cudzie zdroje)                                                 
V: presuny medzi položkami, čerpanie soc. fondu (cudzie zdroje)

14/2019 23.12.2019 rozhodnutím starostu obce P: výnos dane z príjmov  - zo ŠR (FR SR)                                                                                   
V: mzdy (zákonný nárast miezd, 2 nové pracovné miesta z časti financované zo ŠR (podpora 
zamestnanosti) a z vlastných zdrojov a k tomu prislúchajúce odvody do fondov), výdavky na 
bežný chod obce a zabezpečenie zmluvných vzťahov obce
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15/2019 27.12.2019 rozhodnutím starostu obce V: presuny medzi položkami - výdavky na bežný chod obce a zabezpečenie zmluvných 
vzťahov (ĽRZ - Zmluva o združení finančných prostriedkov - úprava práv pri realizácii 
projektu "Kúpele poľsko - slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor 
turistiky podporujúcej rozvoj zdravia - 1. etapa - výstavba cyklookruhu spájajúceho kúpeľné 
miesta Doliny Popradu" zo dňa 10.04.2017)

16/2019 31.12.2019 rozhodnutím starostu obce P: výnos dane z príjmov  - zo ŠR (FR SR), presuny medzi položkami (DzN), zníženie príjmov z 
prenaj. pozemkov, navýšenie príjmov - správne poplatky, stočné.  V: presuny medzi 
položkami resp. zníženie výdavkov prislúchajúcich k zníženým príjmom a navýšenie položky 
Všeobecné služby - bežný chod obce - čistenie kanalizácie


