
 

Rozpočtové opatrenie 3/2020 
 

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) a v súlade s § 36 zákona ods. 2 o rozpočtových 

pravidlách v zmysle novely č. 67/2020: „Obec a vyšší územný celok môže počas obdobia 

pandémie až do 31. decembra 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu 

bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje 

financovania, pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie osobitného predpisu“(zákon 

o rozpočtových pravidlách). 

Na základe uvedeného ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách obec navrhuje prijať 

návratnú finančnú výpomoc z MF SR vo výške výpadku dane z príjmov fyzických osôb  vo 

výške 16.695 eur. Touto bezúročnou pôžičkou môže obec vyrovnať výdavky, ktoré boli 

rozpočtovým opatrením  č. 2/2020 nastavené použitím prostriedkov z rezervného fondu 

a taktiež výdavky na samosprávne funkcie. Zároveň navrhujem upraviť rozpočet v zmysle 

nevyhnutných úprav spojených príjmami ako i výdavkami nasledovne, jedná sa o nasledovné 

úpravy rozpočtu: 

- finančné operácie – pôžička z MF SR vo výške 16.695 eur,   

- príjem z Úradu práce, ktorým sa refundovali mzdy MŠ v sume 6597 eur ako podpora 

podľa § 54e zákona o službách zamestnanosti (udržanie zamestnanosti v materských 

školách) 

- kapitálový príjem za odpredaj prebytočného majetku v sume 5000 eur, 

- príjem zo ŠR na sčítanie bytov v sume 2672 eur a adekvátne výdavky na odmeny 

povereným osobám a na materiál 

- príjem z ŠR na projekt - kompostovanie a adekvátne výdavky v sume 5000 eur 

a spoluúčasť obce 

- výdavky na odchyt psov  500 eur 

- ochranné pomôcky opatrovateľom, do výdajne, zamestnancom úradu spolu  1150 eur 

(dezinfekcie, ochranné rúška, pracovné odevy a obuv), 

- školenie zamestnancov navýšiť o 600 eur  

- navýšiť špeciálne služby o 1000 eur (goedetické. zameranie ap.) 

- drobné výdavky v školstve (cestovné, prenájom zariadenia ap.) 

- pohrebníctvo (nákup materiálu a služby)  400 eur 

- činnosti na základe dohôd (asistent učiteľa v MŠ) 600 eur. 

Takto upravený rozpočet je nastavený v bežnom rozpočte ako schodkový v sume 10.110 eur. 

Schodok v bežnom i kapitálovom rozpočte bude vykrytý príjmovými finančnými operáciami 

(návratná finančná výpomoc, prostriedky z fondu rozvoja a poskytnuté prostriedky zo ŠR) 

s celkovým kladným saldom rozpočtu v sume 6585 eur. 

Tabuľka úprav rozpočtových zmien tvorí samostatnú prílohu k RO_32020. 

V Bacúchu dňa 21.09.2020 

Návrh predkladá: Ing. Janka Jančová 

Schválil: Ing. Michal Chovanec 


