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dňa ako / kým
1/2022 14.1.2022 uznesením OZ obce Orlov č. 

166 zo dňa 09.12.2021
Účel: úhrada nevyhnutných prác nezahrnutých do rozpočtu obce 2021, vyvolané 
realizáciou projektu "Rekonštrukcia elektroinštalácie kultúrny dom a obecný úrad"               
P: zapojenie RF do rozpočtu                                                                                                                                                  
V: čerpanie RF

21 816,84 21 816,84 0,00

2/2022 28.2.2022 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), záchranné práce COVID-19 (MV SR), register adries - úprava (MV 
SR), REGOB - úprava (MV SR), uč. pomôcky (ÚPSVaR), PVŠS - ZŠ (MV SR),  zapojenie do 
rozpočtu nevyčerpaných účelovo určených FP zo ŠR z r. 2021 - na stravu pre detí v HN, MŠ a 
ZŠ (ÚPSVaR), PVŠS - ZŠ (MV SR), dotácia z EF                                                                                                                   
V: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu - na stravu pre detí v 
HN, MŠ a ZŠ (ÚPSVaR), záchranné práce COVID-19 (MV SR), register adries - úprava (MV 
SR), REGOB - úprava (MV SR), uč. pomôcky (ÚPSVaR), zapojenie do rozpočtu 
nevyčerpaných účelovo určených FP zo ŠR z r. 2021 - na stravu pre detí v HN, MŠ a ZŠ - 
vratky (ÚPSVaR), dotácia z EF  

35 618,30 50 865,44 -15 247,14

3/2022 23.3.2022 uznesením OZ obce Orlov č. 
171 zo dňa 11.03.2022

Účel: prevod majetku Obce Orlov predajom                                                                         
P: z predaja pozemkov                                                                                                                                                  1 380,00 0,00 1 380,00

4/2022 31.3.2022 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 - matrika  - úprava 
(MV SR), SF - zapojenie do rozpočtu - nevyčerpané FP zo SF z predchádzajúcich rokov                                                                                                                   
V: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu - matrika - úprava 
(MV SR), SF - zapojenie do rozpočtu - nevyčerpané FP zo SF z predchádzajúcich rokov  

484,01 484,01 0,00

5/2022 24.6.2022 uznesením OZ obce Orlov č. 
192 zo dňa 10.06.2022

P: zapojenie RF do rozpočtu - Investičná akcia "ZEN budovy OcU a KD"  - práce naviac a 
spolufinancovanie, Investičná akcia "Rekonštrukcia ELI OcU a KD"  - práce naviac a 
vynútené investície,  presuny medzi položkami - novelizácia EK, doplnenie rozpočtu - 
pohrebné (P. Janoško)                                                                                                                                                
V: zapojenie RF do rozpočtu - Investičná akcia "ZEN budovy OcU a KD" - práce naviac a 
spolufinancovanie, Investičná akcia "Rekonštrukcia ELI OcU a KD" - práce naviac a vynútené 
investície, presun medzi položkami - Spoločný obecný úrad pre úz. rozhodovanie a stavebný 
poriadok SL - navýšenie príspevku na obyvateľa a nedoplatok za rok 2021 podľa vybavených 
spisov, Spoločný úrad pre zabezpečenie sociálnych služieb SL - navýšenie príspevku na 
obyvateľa a nedoplatok za rok 2021 podľa vybavených spisov , presun medzi položkami - 
pohrebné trovy (P. Janoško)

33 031,78 33 031,78 0,00

Operatívna evidencia rozpočtových opatrení vykonaných v priebehu rozpočtového roka 2022
(obec)
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Rozpočtové 
opatrenie č. 

Schválené Popis P V
Rozdiel 

(Príjem - 
Výdaj)

6/2022 30.6.2022 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 - testovanie 
zamestnancov (MH SR), príspevok z EF z poplatkov za uloženie odpadov (EF), PVŠS - ZŠ 
nenorm. (MV SR - úprava), úprava FP na PVŠS na úseku starostlivosti o ŽP (MV SR), DHZO 
- dotácia z DPO SR                                                                                                                                               
V: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu - testovanie 
zamestnancov (MH SR), úprava FP na PVŠS na úseku starostlivosti o ŽP (MV SR), DHZO - 
dotácia z DPO SR                                                                                                                   

7 170,44 1 563,20 5 607,24

07/2022 5.9.2022 uznesením OZ obce Orlov č. 
214 zo dňa 02.09.2022

Účel: kúpa čerpadla na prečerpávaciu stanicu PS1 v súvoslosti s odstránením 
vzniknutého havarijného stavu (centrum obce - oproti potravinám FRESH)                                          
P: presun medzi položkami - RF                                                                                                                                                  
V: presun medzi položkami - RF

0,00 0,00 0,00

08/2022 5.9.2022 v súlade s § 14 ods. 1 
zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozp. pravidlách úz. 
samosprávy a o zmene a 
dopln.niektorých zákonov

V: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu -  presun medzi 
položkami  - refundácia záchranné práce COVID-19 - použitie na vyplatenie odmien v zmysle 
kolektívnej zmluvy (MV SR)                            0,00 0,00 0,00

09/2022 30.9.2022 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), voľby (MV SR - úprava, presun), zo štátneho účelového fondu - EF (z 
poplatkov za uloženie odpad. - úprava),  PVŠS - ZŠ - normat. a nenorm. FP (RÚŠS - úprava)                                                                                                                                                
V: účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu -  uč. pomôcky 
(ÚPSVaR - úprava), voľby (MV SR - úprava, presun), zo štátneho účelového fondu - EF (z 
poplatkov za uloženie odpad. - úprava)                                   

16 900,55 1 098,79 15 801,76

116 401,92 108 860,06 7 541,86CELKOM


