
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zverejnené pred schválením k pripomienkovaniu: 10.09.2020 – 24.09.2020  

Schválené OZ Jablonové dňa 25.09.2020– uznesenie č. 105/2020 

Zverejnené po schválení dňa 25.09.2020 – úradná tabuľa, internet   

  

 



Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2020 

zo dňa 25. 09. 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. 4/2020 

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

a) Povolené prekročenie a viazanie príjmov 

 Sumu +1,07 € zvýšenie bežných príjmov zo zdroja 111 v položke 312 012 2 Bežné 

transfery – životné prostredie 

 Sumu -27 280,00 € zníženie bežných príjmov zo zdroja 41 v položke 111 003 Výnos dane 

z príjmov poukázaný územnej samospráve 

 Sumu +135,00 € zvýšenie bežných príjmov zo zdroja 41 v položke 221 004 Správne 

poplatky - stavebné 

 Sumu +9 181,25 € zvýšenie finančných operácii zo zdroja 46 v položke 454 001 

Z rezervného fondu obce 

 Sumu +50 887,28 € zvýšenie finančných operácii zo zdroja 46 v položke 454 002 

Z ostatných fondov obce 

 

Spolu: +32 924,60 € 

 

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

rozpočtu: 

 Sumu +4,85 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 111 v položke EK 625 001 Stavebný 

úrad – Odvody NP 

 Sumu +2,77 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 111 v položke EK 625 003 Stavebný 

úrad – odvody ÚP 

 Sumu +10,40 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 111 v položke EK 625 004 Stavebný 

úrad – odvody IP 

 Sumu +3,47 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 111 v položke EK 625 005 Stavebný 

úrad – odvody PvN 

 Sumu +16,46 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 111 v položke EK 625 007 Stavebný 

úrad – odvody RF 

 Sumu +10,40 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 111 v položke EK 627 Stavebný úrad 

– odvody DDP 

 Sumu +5,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 111 v položke EK 632 003 Voľby – 

hovorné 

 Sumu +1,14 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 111 v položke EK 633 006 

Kancelárske potreby – cestné komunikácie 

 Sumu -500,00 € zníženie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 633 011 Posedenie 

s dôchodcami - občerstvenie 

 Sumu +39,99 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 634 002 Servis 

obecného auta 

 Sumu -1 000,00 € zníženie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 637 002 

Posedenie s dôchodcami – dary, program 

 Sumu +1 200,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 637 004 2 

Uloženie odpadu na skládku 



 Sumu –1 200,00 € zníženie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 637 004 3 Odvoz 

veľkokapacitných kontajnerov 

 Sumu -750,00 € zníženie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 642 001 Finančná 

podpora DHZ 

 Sumu -2 000,00 € zníženie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 642 001 1 

Finančná podpora TJ 

 Sumu -175,00 € zníženie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 642 001 2 Finančná 

podpora Jednota dôchodcov 

 Sumu -175,00 € zníženie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 642 001 3 Finančná 

podpora Enduro team 

 Sumu -250,00 € zníženie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 642 001 4 Finančná 

podpora Ochotnícke divadlo 

 Sumu -660,56 € zníženie bežných výdavkov zo zdroja 71 v položke EK 633 007 Špeciálny 

materiál pre DHZ z dotácie DPO SR 

 Sumu +1 060,56 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 71 v položke EK 633 010 

Pracovné odevy, obuv pre DHZ z dotácie DPO SR 

 Sumu -400,00 € zníženie bežných výdavkov zo zdroja 71 v položke EK 637 001 Odborná 

príprava členov DHZ z dotácie DPO SR 

 Sumu +68,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 633 006 2 

Všeobecný materiál obce (dofinancovanie preliezky v MŠ Jablonové) 

 Sumu +732,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 637 004 

Všeobecné služby (dofinancovanie preliezky v MŠ Jablonové) 

 Sumu -6 000,00 € zníženie kapitálových výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 717 001 1 

Revitalizácia verejného priestranstva 

 Sumu -8 000,00 € zníženie kapitálových výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 717 002 3 

Rekonštrukcia oplotenia školského areálu 

 Sumu -3 000,00 € zníženie kapitálových výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 717 002 4 

Rekonštrukcia oplotenia kultúrneho domu 

 Sumu +3 736,40 zvýšenie kapitálových výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 717 002 6 

Rekonštrukcia MŠ Jablonové – dofinancovanie 

 Sumu +17 936,06 €  zvýšenie kapitálových výdavkov zo zdroja 46 v položke EK 717 002 5 

Rekonštrukcia bytovky – výmena okien 

Spolu: +716,94 € 

 

Rozpočtovým opatrením č. 4/2020 došlo k nasledovným zmenám rozpočtu: 

Plánované rozpočtové príjmy boli 4. úpravou zmenené tj. príjmy sú výške 338 057,60 € a výdavky 

sú vo výške 294 810,83 €. 

Konečný rozpočet po 4. zmene v roku 2020 zostáva prebytkový v sume 43 246,77 €. 

 

V Jablonovom, 25. 09. 2020 

 

 

 

       L a d i s l a v    Č i č k a 

        starosta obce Jablonové 


