
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zverejnené pred schválením k pripomienkovaniu: 09.04.2020 – 23.04.2020  

Schválené OZ Jablonové dňa 24.04.2020– uznesenie č. 84/2020 

Zverejnené po schválení dňa 24.04.2020 – úradná tabuľa, internet   

  

 



Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2020 

zo dňa 24. 04. 2020 
Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom schválilo dňa 04.12.2019 uznesením č. 66/2019 rozpočet na 

rok 2020, ktorý bol zostavený ako prebytkový; v príjmovej časti vo výške 299 033,- € a vo 

výdavkovej časti vo výške 286 048,28 €. 

 

Rozpočtovým opatrením č. 2/2020 

dochádza k zmenám v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu nasledovne : 

a) Povolené prekročenie a viazanie príjmov 

 Sumu 126,10 € zvýšenie bežných príjmov zo zdroja 111 v položke 312 001 Transfer zo ŠR 

– osobitný príjemca 

Spolu: 126,10 € 

b) Povolené prekročenie a viazanie výdavkov rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu: 

 Sumu +6,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 111 v položke EK 621 Odvody - VšZP 

 Sumu +0,84 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 111 v položke EK 625 001 Odvody na 

NP 

 Sumu +8,40 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 111 v položke EK 625 002 Odvody na 

SP 

 Sumu +1,80 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 111 v položke EK 625 004 Odvody na 

IP 

 Sumu +0,60 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 111 v položke EK 625 005 Odvody na 

PvN 

 Sumu +0,48 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 111 v položke EK 625 003 Odvody na 

ÚP 

 Sumu +2,85 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 111 v položke EK 625 007 Odvody do 

RF 

 Sumu –1 500,00 € zníženie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 621 Odvody - 

VšZP 

 Sumu +1 500,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 623   2 Odvody 

– UNION 

 Sumu +3 000,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 633 004 Nákup 

prevádzkových strojov a zariadení 

 Sumu +131,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 634 002 Servis 

obecného auta 

 Sumu +226,11 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 637 035 Dane 

 Sumu +412,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 637 005 

Audítorské služby 

 Sumu +615,27 € zvýšenie kapitálových výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 717 002 6 

Rekonštrukcia MŠ Jablonové – dofinancovanie detského ihriska 

Spolu: 4 405,35 € 

Rozpočtovým opatrením č. 2/2020 došlo k nasledovným zmenám rozpočtu: 

Plánované rozpočtové príjmy boli 2. úpravou zmenené tj. príjmy sú výške 302 552,19 € a výdavky 

sú vo výške 291 262,12 €. 

Konečný rozpočet po 2. zmene v roku 2020 zostáva prebytkový v sume 11 290,07 €. 

V Jablonovom, 09. 04. 2020 

 

       L a d i s l a v    Č i č k a 

        starosta obce Jablonové 


