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dňa ako / kým
1/2020 31.3.2020 rozhodnutím starostu obce - 

v súlade s § 14 ods. 1 
zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozp. pravidlách úz. 
samosprávy a o zmene a 
dopln.niektorých zákonov 

P: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu (ZŠ)   

2/2020 30.6.2020 rozhodnutím starostu obce - 
v súlade s § 14 ods. 1 
zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozp. pravidlách úz. 
samosprávy a o zmene a 
dopln.niektorých zákonov 

P: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu (ZŠ)   

3/2020 30.9.2020 v súlade s § 14 ods. 1 
zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozp. pravidlách úz. 
samosprávy a o zmene a 
dopln.niektorých zákonov

P: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu - osobitný príjemca 
RP                                                                                                                                                   
V: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu - osobitný príjemca 
RP

4/2020 30.9.2020 v súlade s § 14 ods. 1 
zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozp. pravidlách úz. 
samosprávy a o zmene a 
dopln.niektorých zákonov

P: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu - učebné pomôcky                                                                                                                                                   
V: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu - učebné pomôcky

Operatívna evidencia rozpočtových opatrení vykonaných v priebehu rozpočtového roka 2020

Rozpočtové 
opatrenie č. 

Schválené
Popis
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05/2020 30.9.2020 v súlade s § 14 ods. 1 
zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozp. pravidlách úz. 
samosprávy a o zmene a 
dopln.niektorých zákonov

P: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu - voľby do NR SR 
2020 - presuny medzi položkami, doplnenie                                                                                                                                                   
V: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu - voľby do NR SR 
2020 - presuny medzi položkami, doplnenie

06/2020 30.9.2020 v súlade s § 14 ods. 1 
zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozp. pravidlách úz. 
samosprávy a o zmene a 
dopln.niektorých zákonov

P: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu (ZŠ)   

07/2020 2.11.2020 rozhodnutím starostu obce P: účelová dotácia z prostriedkov DPO SR pre DHZO (zabezpečenie materiálno-technického 
vybavenia DHZO a osobných ochranných pracovných prostriedkov pre členov DHZO)         
V: účelová dotácia z prostriedkov DPO SR pre DHZO, spolufinancovanie z vlastných zdrojov 
vo výške 5 %  z celkovej poskytnutej dotácie  

08/2020 6.11.2020 rozhodnutím starostu obce V: presun medzi položkami - splnenie podmienky zabezpečenia OOPP pre členov DHZO pre 
pridelenie hasičského vozidla

09/2020 12.11.2020 rozhodnutím starostu obce V: presun medzi položkami - D+M "Bezpečnostný systém v obci" - 2. etapa - kamerový 
systém na zbernom dvore - zabezpečenie monitoringu priestoru zberného dvora a jeho okolia 
na elimináciu environmentálnej trestnej činnosti, priestupkov a podľa povahy veci tiež zamedziť 
vstupu na zberný dvor osobám mimo trvalého resp. prechodného pobytu

10/2020 16.11.2020 rozhodnutím starostu obce P: účelovo určené finančné prostriedky z Fondu na podporu KNM  - doplnenie                                       
V: účelovo určené finančné prostriedky z Fondu na podporu KNM - doplnenie, presun medzi 
položkami - spolufinancovanie z vlastných zdrojov a občerstvenie pre účinkujúcich                                                             
Vystúpenie Poddukelského umeleckého súboru
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opatrenie č. 
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11/2020 16.11.2020 v súlade s § 14 ods. 1 
zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozp. pravidlách úz. 
samosprávy a o zmene a 
dopln.niektorých zákonov

P: účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR, zapojenie do rozpočtu nevyčerpaných účelovo 
určených finančných prostriedkov zo ŠR z r. 2019                                                                                                                                          
V: účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR, vrátenie nevyčerpaných účelovo určených 
finančných prostriedkov zo ŠR z r. 2019                                                                         
ÚPSVaR - dotácia na stravu detí MŠ, ZŠ a v HN

12/2020 16.11.2020 v súlade s § 14 ods. 1 
zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozp. pravidlách úz. 
samosprávy a o zmene a 
dopln.niektorých zákonov

P: účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR - úprava podľa skutočnosti                                                                                                                                        
V: účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR - úprava podľa skutočnosti                             
MV SR - starostlivosť o ŽP

13/2020 16.11.2020 v súlade s § 14 ods. 1 
zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozp. pravidlách úz. 
samosprávy a o zmene a 
dopln.niektorých zákonov

P: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu                                                  
V: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu                                
ŠÚ SR - SODB 2021

14/2020 16.11.2020 v súlade s § 14 ods. 1 
zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozp. pravidlách úz. 
samosprávy a o zmene a 
dopln.niektorých zákonov

P: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR - úprava podľa skutočnosti                                                                                 
V: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR - úprava podľa skutočnosti           
MV SR - REGOB, register adries

15/2020 16.11.2020 v súlade s § 14 ods. 1 
zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozp. pravidlách úz. 
samosprávy a o zmene a 
dopln.niektorých zákonov

P: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR - doplnenie podľa skutočnosti                                                                                 
V: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR - doplnenie a úprava podľa 
skutočnosti                                                                                                                                
MV SR - matrika
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16/2020 16.11.2020 v súlade s § 14 ods. 1 
zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozp. pravidlách úz. 
samosprávy a o zmene a 
dopln.niektorých zákonov

P: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR - KV                                              
MF SR - rekonštrukcia ELI budovy OcU (čerpanie do konca roka 2021)

17/2020 16.11.2020 v súlade s § 14 ods. 1 
zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozp. pravidlách úz. 
samosprávy a o zmene a 
dopln.niektorých zákonov

P: zrušenie zapojenia do rozpočtu účelovo určených FP zo ŠR z r. 2019 - v roku 2020 
nečerpané - KV                                                                                                                                 
V: zrušenie zapojenia do rozpočtu účelovo určených FP zo ŠR z r. 2019 - v roku 2020 
nečerpané - KV                                                                                                                                   
MF SR - rekonštrukcia ELI budovy OcU (čerpanie do konca roka 2021)

18/2020 19.11.2020 rozhodnutím starostu obce P: príjem z prevodu pozemkov uskutočneného na základe uznesenia OZ č. 72 zo dňa 
13.12.2019       

19/2020 20.11.2020 rozhodnutím starostu obce P: upravené príjmy podľa očakávanej skutočnosti na krytie nákladov na vývoz a zneškodnenie 
odpadov                                                                                                                                          
V: krytie výdavkov na vývoz a zneškodnenie odpadov upravenými príjmami, presun medzi 
položkami na krytie bežných výdavkov

20/2020 24.11.2020 rozhodnutím starostu obce V: presun medzi položkami - bežný chod obce
21/2020 27.11.2020 rozhodnutím starostu obce P: upravené príjmy podľa očakávanej skutočnosti na položke príjmy z dobropisov na energiách 

a z vratiek - preplatky na dani z príjmov zo ZČ a  preplatky na ZP - na krytie bežných 
výdavkov obce                                                                                                                                             
V: krytie bežných výdavkov obce z príjmov z dobropisov a z vratiek - preplatky na dani z 
príjmov zo ZČ a  preplatky na ZP

22/2020 30.11.2020 v súlade s § 14 ods. 1 
zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozp. pravidlách úz. 
samosprávy a o zmene a 
dopln.niektorých zákonov

P: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR                                                         
V: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR                                                      
MV SR - refundácia nákladov za 1. a 2. kolo celoplošného testovania (PANDÉMIA)
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23/2020 30.11.2020 v súlade s § 14 ods. 1 
zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozp. pravidlách úz. 
samosprávy a o zmene a 
dopln.niektorých zákonov

P: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu (ZŠ)   

24/2020 30.11.2020 v súlade s § 14 ods. 1 
zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozp. pravidlách úz. 
samosprávy a o zmene a 
dopln.niektorých zákonov

P: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu (ZŠ) - nevyčerpané 
FP z r. 2019 - zapojenie do rozpočtu   

25/2020 14.12.2020 rozhodnutím starostu obce V: presun medzi položkami - bežný chod obce - navýšenie výdavkov v súvislosti s 
pandemickými opatreniami a protipovodňovými opatreniami (piesok - 91,20 €)

26/2020 21.12.2020 rozhodnutím starostu obce V: presun medzi položkami - bežný chod obce - navýšenie výdavkov v súvislosti s 
pandemickými opatreniami 

27/20220 31.12.2020 v súlade s § 14 ods. 1 
zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozp. pravidlách úz. 
samosprávy a o zmene a 
dopln.niektorých zákonov

P: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR - úprava podľa skutočnosti                                                                                 
V: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR - úprava podľa skutočnosti a 
vyrovnanosti KZ                                                                                                                  
UPSVaR SL (CHP), UPSVaR SL (AČ), MV SR (ZŠ), MV SR (matrika), ŠU SR (SODB), MF 
SR  (rekonštrukcia ELI budovy OcU - iba upravený rozpočet bez čerpania - čerpanie v r. 
2021)
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28/2020 31.12.2020 rozhodnutím starostu obce P: upravený príjem z predaja pozemkov - uzn. OZ č. 72 zo dňa 13.12.2019 (p.č. 1.), zapojenie 
SF do rozpočtu (cudzie FP) - nevyčerp. FP minulých rokov (p.č. 2.)                                                                
V: presun medzi položkami v rámci oddielu + zapojenie SF do rozpočtu (cudzie FP) - čerpané 
FP z minulých rokov v r. 2020                                                                                     
Rekapitulácia na strane výdaj:  z riadku p.č. 3. RO položka 611 TARIF, OS.,ZÁKL.,... -286 € 
na riadok p.č. 7. RO položka 64012 Na odstupné +286 €, z riadku p.č. 4. RO položka 633002 
Vypočtova technika -1.200 € a z riadku p.č. 5. RO položka 635002 Vypoctovej techniky -56,40 
€ (BV SPOLU 1.256,40 €) na KV na riadok p.č. 12. RO položku 713002 Vypoctovej techniky 
+ 1.256,40 € - zakúpenie PC pre obecnú agendu na matriku, z riadku p.č. 9. RO položka 
635006 Budov, priest.a objekt.-údrž.chodn.,ciest - 198,59 € na riadok p.č. 8. RO Všeobecný 
materiál + 198,59 € - presun nevyčerpaných FP na údržbu na všeobecný materiál zakúpený 
na zimnú udržbu ciest a chodníkov - kamenivo, z riadku p.č. 11. RO položka 637004 
Všeobecné služby - prev. VK, čistenie VK - 401,12 € na riadok p.č. 10. RO Prevadzkovych 
strojov, pristrojov,zariade + 401,12 € - presun nevyčerpaných FP na všeobecné služby na 
údržbu prevádzkových zariadení ČOV - oprava ponorného čerpadla a výmena oleja v 
dúchadlach, 


