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 Z V E R E J N E N I E

Pre rozpočtové hospodárenie platia rozpočtové pravidlá prijaté zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 582/2004
Z.  z.  o  miestnych  daniach  a  miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady  v  znení  neskorších  predpisov
a zákonom NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa pripravuje
viacročný rozpočet obce najmenej na tri rozpočtové roky. Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický
nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov obce.
Viacročný rozpočet tvorí rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok a rozpočet na nasledujúce dva roky,
pričom príjmy  a  výdavky  rozpočtov  na  nasledujúce  dva  roky  po  príslušnom rozpočtovom roku  nie  sú
záväzné.

V zmysle platnej  legislatívy bol  dňa 27.11.2019 zverejnený „Návrh rozpočtu obce Belá na roky
2020 – 2022 “ bez programovej  štruktúry na pripomienkové konanie pred schválením.  Dňa 13.12.2019
poslanci  OZ schválili  pozmeňujúci  návrh rozpočtu,  ktorý bol  zostavený ako schodkový,  z tohto dôvodu
starostka obce uznesenie nepodpísala. Obec začala hospodáriť v roku 2020 s rozpočtovým provizóriom. 

Ďalší  návrh  rozpočtu  obce  na  roky  2020-2022  bez  programovej  štruktúry  bol  zverejnený  dňa
28.01.2020 na pripomienkové konanie pred schválením. Poslanci OZ na zasadnutí dňa 12.02.2020 schválili
pozmeňujúci návrh rozpočtu obce Belá na rok 2020 bez programovej štruktúry. Rozpočet obce Belá na roky
2021-2022 bez programovej štruktúry brali na vedomie.
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