
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 6/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zverejnené pred schválením k pripomienkovaniu: 15.11.2020 – 29.11.2020  

Schválené starostom 30.11.2020 

Zverejnené po schválení dňa 30.11.2020 – úradná tabuľa, internet   

 



Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2020 

zo dňa 30. 11. 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. 6/2020 

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

a) Povolené prekročenie a viazanie príjmov 

 Sumu +2 661,16 € zvýšenie bežných príjmov zo zdroja 111 v položke 312 012 7 Bežné 

transfery – MV SR testovanie COVID-19 

 Sumu -1 000,00 € zníženie bežných príjmov zo zdroja 71 v položke 312 008 Dotácia z 

VÚC 

Spolu: +1 661,16 € 

 

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

schváleného rozpočtu: 

 Sumu -1 500,00 € zníženie bežných výdavkov zo zdroja 111 v položke EK 614 Odmeny ŠÚ 

SODB 

 Sumu +1 500,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 111 v položke EK 637 027 

Odmeny ŠÚ SODB 

 Sumu –75,00 € zníženie bežných výdavkov zo zdroja 111 v položke EK 621 ŠÚ SODB-

VšZP 

 Sumu +75,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 111 v položke EK 623 ŠÚ SODB-

Union 

 Sumu -1 200,00 € zníženie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 637 027 Odmeny 

– dohody mimo PP 

 Sumu +1 200,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 111 v položke EK 637 007 

Odmeny – dobrovoľnícka činnosť 

 Sumu -762,00 € zníženie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 637 011 Štúdie, 

expertízy, posudky, PHSR 

 Sumu +762,00 € zvýšenie bežných výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 635 003 

Prevádzka a servis káblovej televízie 

 Sumu -986,38 € zníženie kapitálových výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 713 005 Nákup 

špeciálneho zariadenia – kamerový systém 

 Sumu +986,38 € zvýšenie kapitálových výdavkov zo zdroja 41 v položke EK 713 005 

Nákup špeciálneho zariadenia – poplašné zariadenie pre OcÚ/alarm 

 Sumu -1 000,00 € zníženie bežných príjmov zo zdroja 71 v položke 637 002 Honoráre za 

kultúrne podujatie (VÚC) 

Spolu: -1 000,00 € 

 

Rozpočtovým opatrením č. 6/2020 došlo k nasledovným zmenám rozpočtu: 

Plánované rozpočtové príjmy boli 6. úpravou zmenené tj. príjmy sú výške 351 855,39 € a výdavky 

sú vo výške 307 006,05 €. 

Konečný rozpočet po 6. zmene v roku 2020 zostáva prebytkový v sume 44 849,34 €. 

V Jablonovom, 30. 11. 2020 

       L a d i s l a v    Č i č k a 

        starosta obce Jablonové 


