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OBEC Zemné 
 
 
 
Materiál na rokovanie  Obecného zastupiteľstva Obce Zemné, dňa 27. 05. 2020. 
 

 
Číslo materiálu: 7  

                                                                                                 
K bodu programu  
 

PLNENIE ROZPOČTU ZA I. Q 2020 K 31. 03. 2020  
ROZPOČTOVÉ A PROGRAMOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIA A ÚPRAVA ROZPOČTU  
 
 
 
Materiál obsahuje: 
1. Návrh na uznesenie 
2. Dôvodovú správu 
3. Rozpočtové opatrenia k 31.03.2020 
 
Prílohy: 

(1.) Rozpočet príjmov a výdavkov k 31.03.2020 
(2.) Plnenie rozpočtového programu k 31.03.2020 
(3.) Rozpočtové opatrenia k 31.03.2020 
(4.) Výdavky k 31.03.2020 
(5.) Príjmy k 31.03.2020 
(6.) Zostatky bankových účtov k 31.03.2020 
(7.) Miestne organizácie k 31.03.2020 
(8.) FIN 1-12 sumárne zostavy k 31.03.2020 

a. Obec 
b. Obec + RO 
c. RO + RO 
d. ZŠ s VJM 
e. ZŠ s VJS 

 
 
 

Predkladá: Ing. János Bób Starosta obce 

Zodpovedné za vypracovanie: 
 

Ing. Mária Bóbová 
Eva Adamovicsová 
Mgr. Viktória Nagyová  

 
Referát účtovníctva a financovania 
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NÁVRH  NA UZNESENIE: 
 Obecné zastupiteľstvo  

a) Schvaľuje              Rozpočtové opatrenie za 1.Q. 2020, k 31. 03. 2020 
a.1.)  úpravu výdavkov medzi programami vo výške 8.00,00 € 

z programu 08)  Kultúra                                         -8.000,00 
na program: 02) Ochrana obyvateľstva            +5.000,00 
                     03) Bezpečnosť, právo a poriadok       +3.000,00 

 a.2.)          zvýšenie príjmov a výdavkov vo výške      +     125.366,76 €  
 

b) Schvaľuje   Plnenie rozpočtu za 1.Q 2020, k 31.03.2020 
 

c) schvaľuje   Finančné a programové hospodárenie Obce Zemné za 1Q 2020,  
k 31.01.2020, zmenu rozpočtu  zmysle Zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samospráva o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
nasledovne: 
 

A/1 Schválený rozpočet Obce Zemné a jej rozpočtových organizácií na rok 2020 
1.1) Celkových rozpočet za Obec a jej rozpočtové organizácie v EUR v zmysle uznesenia 

Obecného zastupiteľstva č. 152/131219-Z a 153/131219-Z bol schválený ako 
vyrovnaný,   vo výške: 
Príjmy spolu            1 512 585,00 
Výdavky spolu         1.512 585,00  

 
Obecné zastupiteľstvo  
Schvaľuje 
  B) Rozpočtové opatrenie  §14 zákona č. 583/2004 Z.z. zvýšenie celkového rozpočtu  

Obce Zemné a jej  rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce o čiastku   vykonaných opatrení   +125.366,76  
Zmenu PRÍJMOV a VÝDAVKOV  k 31. 03.2020   +125.366,76 
 
Zvýšenie realizovať vo výške            +125.366,76  
 

B.1)    Celkový rozpočet za Obec Zemné a jej RO po úprave v EUR k 31. 03. 2020 
PRÍJMY spolu        1.637.951,76 
VÝDAVKY spolu         1.637.951,76 
 
B.1.1) v tom:      BEŽNÝ ROZPOČET       

Príjmy  spolu:        1.601.417,08 
z toho: OBEC        1.599.517,08 

RO – Základné školy             1 900,00 
Výdavky spolu:        1 535.971,76 
z toho: OBEC           870.943,94 

RO – Základné školy         665-027.82  
 

B.1.2) v tom:       KAPITÁLOVÝ ROZPO ČET        
 Príjmy  spolu:                         0,00
  Z toho: OBEC         0,00 

 RO – Základné školy                   0,00 
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Výdavky spolu:                        50.000,00  
 z toho: OBEC        50.000,00   

RO – Základné školy             0,00     
 

B.1.3) v tom:        FINANČNÉ OPERÁCIE       
Príjmy  spolu:                    36.534,68 
  OBEC          36.534,68 

 RO – Základné školy               0,00 
Výdavky spolu:        51.980,00 
z toho: OBEC        51.980,00 

RO – Základné školy         0,00     
 

Obecné zastupiteľstvo  
Schvaľuje 
  C) Plnenie programového rozpočtu Obce Zemné k 31. 03. 2020 

C/1) zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením 
v zmysle  ustanovenia §14zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
a mimoriadnych opatrení podľa predloženého návrhu k 31. 03. 2019 v celkovej výške 

 
VÝDAVKY  spolu         1.637.951,76 
V tom: Obec                        972.923,94 
             RO – Základné školy                                665.027,82 
C/2 v tom rozpočtové opatrenie k 31. 03. 2019 vo výške                          +125.366,761 
      V členení:  

C/2.1.   BEŽNÝ ROZPOČET       +125.366,76 
 z toho: OBEC   program 01-10   7.887,94 

RO – Základné školy program 09    117.418,82 
C/2.2.              KAPITÁLOVÝ ROZPO ČET 
z toho: OBEC -                   program 01-10       0,00 

RO – Základné školy - program 09                 0,00 
C/2.3.     FINANČNÉ OPERÁCIE     60,00 

z toho: OBEC  program 09– Školská jedáleň – istina        60,00
  RO – Základné školy - program 09           0,00  

 
 C/3 zmenu rozpočtu a rozpočtové opatrenia presunom rozpočtových prostriedkov 

 v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky  
C/1.1.   BEŽNÝ ROZPOČET bez zmeny   +- 8.000,00 

 program 02)   +5.000,00 
 program 03)   +3.000,00 
 program 08)   - 8.000,00 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA   
 
Bod č. 2  
V zmysle ustanovenia §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na 
základe oznámení o účelov určených finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej 
správy ako aj na originálne kompetencie, v zmysle Zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní 
škôl v znení neskorších predpisov, v zmysle „Zásad o hospodárení s finančnými 
prostriedkami Obce Zemné“ a v zmysle uznesení obecného zastupiteľstva a zmlúv účelovo 
určených prostriedkov o ich použití v súlade s konkrétnym účelom stanoveným 
poskytovateľom, ovplyvnilo výdavkovú stránku rozpočtu na konkrétny účel pri dodržaní 
vyrovnanosti rozpočtu : 
V zmysle Zákona o niektorých  mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so 
šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z.z. 
bola vykonaná zmena schváleného rozpočtu obce rozpočtovými opatreniami, presun 
rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové 
príjmy a celkové výdavky. Vo výdavkovej časti schváleného rozpočtu je predložené 
rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu medzi programami vo výške 8.000,00 € z programu 
08) kultúra- z podprogramu –Strekové dni,  v prospech programov 02) Civilná ochrana a 03)– 
Bezpečnosť , právo a poriadok. 
V programe sa realizujú výdavky na mimoriadnu situáciu pandémia COVID-19, ktoré sa 
týkajú aj povinnosť zabezpečenia techniky, zariadenia v prospech zabránenia a šírenia 
pandémia. 
 
ROZPOČTOVĚ OPATRENIA  (Tab. č. 3 ) 
Bod č. 3  

• zvýšením príjmov vo výške                                    +125.366,76 
• zvýšením výdavkov vo výške                                  +125.366,76  

v programovom členení: 
na schválenie:            BEŽNÝ ROZPOČET  +125.366,76 
V tom: Obec                                                         + 7.947,94 
Program 01-10) Plánovanie,manažment.01. (voľby,ÚPSVaR,istina,DHZ) 7.947,94 € 
              RO         +        117-418,82  
Program 09) Vzdelávanie RO           117.418,82 
         
Presun  medzi programami bez zmeny celkových príjmov a výdavkov 
 vo výške          8.000,00       
Program 02)  Ochrana obyvateľstva                    + 5000,00  € 

            Program 03)  Bezpečnosť, právo a poriadok          + 3.000,00 € 
            Program  08)  Kultúra a šport z podprogramu Strekové dni    - 8.000,00 € 


