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NÁVRH NA UZNESENIE: 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  a) zmenu rozpočtu vykonanú rozpočtovým opatrením podľa §14 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov z dôvodu použitia 
prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky pri zvýšení 
príjmov v časti finančných operácií vo výške + 120.000,00 EUR 

    pri povolení prekročenia výdavkov vo výške + 120.000,00 EUR 
v programovom členení výdavkov: 

   program 01-10         120.000,00 EUR 
 

b) Rozpočtové opatrenie k 30.04.2021 – čerpanie z rezervného fondu 
obce na investičné zámery vo výške 120.000,00 EUR  
 
 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Zapojením prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu a ich použitím na financovanie 
projektov investičného charakteru cez výdavkové finančné operácie sa nenavýši schodok 
rozpočtu. Obec môže vykonať túto zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa §14 ods. 2 
písm. d) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a §15 ods. 3 . zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
Právny rámec predkladaného materiálu tvorí zákon č. 583/2004 Z.z., v zmysle zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy len do 31.augusta príslušného rozpočtového 
roka je možné vykonať zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa §14 Zapojením 
prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu a ich použitím na kapitálové výdavky sa vykrýva 
schodkový kapitálový rozpočet tak, aby bolo dodržané pravidlo vyrovnanosti rozpočtu. 
Finančné prostriedky rezervného fondu sú čerpané s investičným  zámerom na  realizáciu 
rozvojových programov.  
Zostatok Rezervného fondu Obce Zemné (ďalej len RF) k 31.12.2020 vo výške 120.262,28 €,  
v zmysle zákona o účtovníctve § 15 ods. 2) a 3) koncom roka neprepadá. O použití peňažného 
fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Peňažné prostriedky používa obec  prostredníctvom 
svojho rozpočtu. (Zostatok peňažného fondu neobsahuje vyčíslený zostatok  v záverečnom 
účte za rok 2020) . 
 


