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dňa ako / kým
1/2021 31.3.2021 uskutočnené 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 - na stravu pre detí v 
HN, MŠ a ZŠ (ÚPSVaR), pamätník (MV SR), skríning (MV SR), AČ formou MOS (ÚPSVaR), 
uč. pomôcky (ÚPSVaR), PVŠS - ZŠ (MV SR),  zapojenie do rozpočtu nevyčerpaných účelovo 
určených FP zo ŠR z r. 2020 - na stravu pre detí v HN, MŠ a ZŠ (ÚPSVaR), SODB 2021 (ŠÚ 
SR), PVŠS - ZŠ (MV SR)                                                                                                                   
V: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu - na stravu pre detí v 
HN, MŠ a ZŠ (ÚPSVaR), pamätník (MV SR), skríning (MV SR), AČ formou MOS (ÚPSVaR), 
uč. pomôcky (ÚPSVaR), zapojenie do rozpočtu nevyčerpaných účelovo určených FP zo ŠR z r. 
2020 - na stravu pre detí v HN, MŠ a ZŠ - vratky (ÚPSVaR), SODB 2021 (ŠÚ SR), PVŠS - ZŠ 
- vratky (MV SR)    

45 225,02 39 808,02 5 417,00

2/2021 30.6.2021 uskutočnené 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 - CHP (zmena KZ - 
ÚPSVaR), skríning (MV SR), PVŠS - ZŠ (MV SR - úprava BV, RP "Zlepš. vyb. ŠJ" - BV a KV), 
transfér DPO SR - BV                                                                                                                
V: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu - CHP (zmena KZ - 
ÚPSVaR), skríning (MV SR), DHZO (DPO SR - BV)

-13 235,60 11 564,40 -24 800,00

3/2021 12.7.2021 uznesením OZ obce Orlov č. 
143 zo dňa 24.06.2021

Účel: odstránenie HS - oprava kanalizačnej prípojky - stará MŠ a RD Orlov 7               
P: zapojenie RF do rozpočtu                                                                                                                                                  
V: čerpanie RF

2 106,12 2 106,12 0,00

4/2021 12.7.2021 uznesením OZ obce Orlov č. 
140 zo dňa 24.06.2021

Účel: novovytvorené PM na dobu určitú od 01.07.2021 do 31.10.2021 s 1/2 PÚ a prac. 
náplňou: starostlivosť o verejné priestranstvá, verejnú zeleň a dočasné úložisko odpadu                                                                                                                                                       
V: presun FP z položky "Občianskym združeniam a nadáciám" na položky mzdové 
prostriedky a poistné

0,00 0,00

5/2021 30.9.2021 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 - uč. pomôcky 
(ÚPSVaR - úprava), matrika (MV SR - úprava), PVŠS - ZŠ nenorm. (MV SR - úprava)                                                                                                                                                
V: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu - matrika (MV SR - 
úpravy, presuny medzi položkami), SODB 2021 (ŠÚ SR - presuny medzi položkami), DHZO 
(DPO SR - presun medzi položkami), uč. pomôcky (ÚPSVaR - úprava) 

2 557,75 577,75 1 980,00

VP
Rozdiel 

(Príjem - 
Výdaj)

Operatívna evidencia rozpočtových opatrení vykonaných v priebehu rozpočtového roka 2021
(obec)

Rozpočtové 
opatrenie č. 

Schválené Popis
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VP

Rozdiel 
(Príjem - 

Výdaj)

Rozpočtové 
opatrenie č. 

Schválené Popis

06/2021 18.10.2021 uznesením OZ obce Orlov č. 
151 zo dňa 01.10.2021

Účel: kúpa stavby "Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Orlov                                        
P: zapojenie RF do rozpočtu                                                                                                                                                  
V: čerpanie RF

5 850,00 5 850,00 0,00

07/2021 17.12.2021 uznesením OZ obce Orlov č. 
117 zo dňa 24.03.2021

Účel: investičná akcia "Rekonštrukcia ELI KD a budovy OcÚ                                          
P: zapojenie RF do rozpočtu                                                                                                                                                  
V: čerpanie RF

14 580,20 14 580,20 0,00

08/2021 20.12.2021 uznesením OZ obce Orlov č. 
149 zo dňa 01.10.2021 a č. 
157 zo dňa 09.12.2021

Účel: emitované darčekové poukážky v hodnote 10 EUR pre občanov s trvalým 
pobytom v obci Orlov, ktorí k 31.12.2021 dovŕšia vek 60 rokov                                                                                                                                                                                         
V: presun medzi položkami 

0,00 0,00

09/2021 20.12.2021 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 - CHP (ÚPSVaR - 
úprava), register adries, REGOB, matrika, ŽP (MV SR - úprava), prijatá dotácia (EF na ZEN 
budova OcU), PVŠS - ZŠ nenorm. (RÚŠS - úprava)                                                                                                                                                
V: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu -  CHP (ÚPSVaR - 
úprava), register adries, REGOB, matrika, ŽP (MV SR - úprava), TEST. (MV SR úprava), 
pamätník (MV SR - presun), SODB (ŠÚ SR - presun), dotácia (EF na ZEN budova OcU), 
PVŠS - ZŠ nenorm. (RÚŠS - úprava)                                          

47 769,75 30 176,75 17 593,00

10/2021 20.12.2021 uznesením OZ obce Orlov č. 
121 a č. 122 zo dňa 
24.03.2021 

Účel: prevod majetku Obce Orlov predajom                                                                         
P: z predaja pozemkov                                                                                                                                              6 561,00 0,00 6 561,00

11/2021 16.11.2020 rozhodnutím starostu obce v 
zmysle platných Zásad 
hospodárenia a nakladania s 
FP Obce Orlov schvál. OZ 
Obce Orlov dňa 28.12.2020 
uzn. č. 103 písm. B)

V: presun medzi položkami v rámci každej FK - zvýš. 1.996,81 €, zníž. 1.996,81 €                                                                                                                                     
V: presun medzi položkami medzi jednotlivými FK - zvýš. 2.000,- €, zníž. 2.000,- €

0,00 0,00


