Návrh rozpočtu na rok 2020 a
viacročného rozpočtu na roky 2021-2022

Obec Vígľašská Huta Kalinka

1

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu obce Vígľašská
Huta Kalinka na roky 2020-2022
Predkladaný návrh rozpočtu obce na rok 2020 vychádza z ustanovení zákona č.523/2004 Z.z
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Je spracovaný v súlade s
ustanoveniami §4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov a v zmysle opatrenia Ministerstva financií SR č.MF/010175/2004-42 zo dňa
8.decembra 2004 a jeho doplnkov. Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s Metodickým pokynom
Ministerstva financií SR, ktorým bol vydaný praktický a konkrétny manuál pre tvorbu
programových štruktúr na úrovni miestnej a regionálnej samosprávy. Návrh rozpočtu je záväzným
rozpočtom na príslušný rok 2020, pričom rozpočet na roky 2021 a 2022 je orientačný a bude sa
upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.
Návrh rozpočtu na rok 2020 spĺňa hlavnú podmienku zostavenia rozpočtu stanovenú v §10
odst.7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a to povinné
zostavenie bežného rozpočtu ako vyrovnaného alebo prebytkového. Návrh rozpočtu obce
V.H.Kalinka na rok 2020 pokračuje v dosiahnutých výsledkoch hospodárenia v uplynulých rokoch.
Vychádza z doteraz známych skutočností a nadväzuje na predpokladané príjmy a výdavky, ktoré
obsahujú očakávaný nárast energií a miezd.
Viac ako polovicu bežných príjmov aj naďalej tvoria podiely na daniach v správe štátu, ktorých
výška sa odvíja od objemu vybranej dane z príjmov fyzických osôb prerozdeľovanej na obce podľa
kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.
Ostatné príjmy z miestnych daní a nedaňové príjmy sú rozpočtované podľa platných VZN v obci,
podľa nájomných zmlúv a podľa porovnateľných reálne dosiahnuteľných príjmov. Návrh
výdavkovej časti rozpočtu obce V.H.Kalinka na rok 2020 vychádza z doteraz známych skutočností,
pokračuje v dosiahnutých výsledkoch hospodárenia za predchádzajúce roky nadväzuje na
predpokladanú výšku podielových daní poukázanú územnej samospráve a na predpokladané príjmy
v rámci vlastných príjmov obce.
Do návrhu rozpočtu sú zapracované transfery na prenesený výkon štátnej správy a rôzne
dotácie zo ŠR. Financovanie prenesených kompetencií je zabezpečované transferom zo štátneho
rozpočtu. Rozhodovanie o príjme a prioritách kapitálových výdavkov je v kompetencii obecného
zastupiteľstva. Pre tvorbu a schvaľovanie kapitálového rozpočtu nie je stanovená povinnosť
vyrovnaného rozpočtu. Obecné zastupiteľstvo môže v priebehu rozpočtového roku zmenu rozpočtu
podľa potreby upraviť. Pri schvaľovaní rozpočtu obce musia všetky dodatočné uplatnené
poslanecké návrhy obsahovať informáciu o zdroji na krytie výdavkov týchto návrhov a súvis so
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zámermi a cieľmi obce. Návrh rozpočtu je obecnému zastupiteľstvu predložený v členení príjmov a
výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie, podľa funkčnej klasifikácie
a zdrojov. Zverejnený je minimálne 15 dní pre konaním schôdze OZ.
Rozpočet na roky 2021 a 2022 nie je v zmysle §9 ost.3 zákona č.583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov záväzný.
Zloženie rozpočtu
Zloženie rozpočtu

Príjmy

Bežný rozpočet

Výdavky
202 422 €

202 422 €

Kapitálový rpzpočet

0

0

Finančné operácie

0

0

V súlade s Ústavným zákonom č.493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti súčasťou návrhu
rozpočtu sú údaje chváleného rozpočtu na rok 2019.
Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa: 14.02.2020

Vypracovala: Bc. Anna Gondová – ekonómka obce
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo vo V.H.Kalinke:
a) Schvaľuje v zmysle §11 odst.4 písm. b/ zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a zákona č.583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov finančný rozpočet pre rok 2020 podľa
predloženého návrhu.
b) Berie na vedomie v zmysle §11 odst.4 písm. b/ zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a zákona č.583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov predložené rozpočty pre rok 2021 a rok 2022.
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