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Návrh rozpočtu obce Belá  na roky 2022 -2024

Obec Belá predkladá návrh rozpočtu, ktorý je vypracovaný v súlade so:

 zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., podľa ktorého obec pri výkone
samosprávy zostavuje a schvaľuje rozpočet, ktorý je základom jej finančného hospodárenia

 zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a  doplnení  niektorých  zákonov  v  z.  n.  p.,  ktorý  upravuje  postavenie  a  obsah rozpočtu,
členenie rozpočtu obce a rozpočtové pravidlá pri z zostavovaní rozpočtu obce

 zákonom  č.  523/2004  Z.  z.  o  rozpočtových  pravidlách  verejnej  správy a  o  zmene
a  doplnení niektorých zákonov v z. n. p., ktorý upravuje povinnosť uplatňovať rozpočtovú
klasifikáciu 

 ústavným zákonom č.  493/2011  Z.  z.  o  rozpočtovej  zodpovednosti,  ktorý  vymedzuje
pravidlá rozpočtovej zodpovednosti

 príručkou  na  zostavenie  rozpočtu  na  roky  2020  až  2022,  ktorú  vydalo  Ministerstvo
financií slovenskej republiky vo Finančnom spravodajcovi pod č. MF/009168/2019-411: pre
obce je dôležitá najmä príloha č. 1, ktorá obsahuje kódy zdrojov. 

 zákonom  č.  564/2004  Z.  z.  o  rozpočtovom  určení  výnosu  dane z  príjmov  územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Zákon č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách v z. n. p., ukladá povinnosť zostaviť viacročný
rozpočet na 3 roky. V zmysle §10 ods.  4 zákona 583/2004 Z. z.  sa má rozpočet obce zostaviť
minimálne  na  úrovni  hlavnej  kategórie  ekonomickej  klasifikácie  rozpočtovej  klasifikácie  a  pri
dodržaní  ustanovenia zákona č.  493/2011 Z.  z.  o rozpočtovej  zodpovednosti  podľa čl.  9 bod 1
„Subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky,
pričom  súčasťou  návrhu  rozpočtu  je  aj  schválený  rozpočet  na  bežný  rozpočtový  rok,  údaje
o  očakávanej  skutočnosti  bežného  rozpočtového roka  a  údaje  o  skutočnom plnení  rozpočtu  za
predchádzajúce dva rozpočtové roky“. 

Pri zostavovaní rozpočtu obce boli splnené zákonom stanovené určité pravidlá:

 rozpočet obce sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový

 bežný rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový, môže byť zostavený aj ako
schodkový,  ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených
prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe
osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného
bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov

 kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový, môže byť zostavený aj
ako schodkový, ak tento schodok sa vykryje zostatkami finančných prostriedkov obce z
minulých  rokov,  návratnými  zdrojmi  financovania,  alebo  je  krytý  prebytkom  bežného
rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku.
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Návrh  rozpočtu  je  záväzným  rozpočtom  na  príslušný  rok  2022,  pričom  rozpočet  na  roky
2023 a 2024 nie je záväzný, je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.
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.

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2022 

Návrh  rozpočtu  obce  na  rok  2022 predchádzalo  analyzovanie  príjmových  a  následne
výdavkových možností obce.

V  predpokladaných  príjmoch  návrhu  rozpočtu  na  rok  2022  sa  vychádza   z  doteraz  známych
skutočností. Podstatnú časť 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 – do zostavenia návrhu rozpočtu výška podielových daní nie je zverejnené MF SR,
preto sa v návrhu rozpočtu vychádzalo zo skutočností za rok 2021.

Ostatné príjmy z miestnych daní a nedaňové príjmy sú rozpočtované podľa platných VZN v obci,
podľa nájomných zmlúv a podľa porovnateľných reálne dosiahnuteľných daňových príjmov, ako aj
podľa návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v ktorom
sa ráta so sumou 20 EUR za osobu za kalendárny rok.

Rozpočet je otvorený dokument, ktorý v priebehu roku je možné na základe vývoja tvorby
verejných zdrojov zákonným spôsobom aktualizovať. Návrh výdavkovej časti  rozpočtu obce
Belá  na  rok  2022  pokračuje  v  dosiahnutých  výsledkoch  hospodárenia  za  predchádzajúce  roky
a  predpokladanej  výšky  podielových  daní  poukázanú  územnej  samospráve  a  nadväzuje  na
predpokladané  príjmy  a  výdavky  v  rámci  vlastných  príjmov  obce.  Vychádzalo  sa  taktiež
z  povinnosti  pre  obec  uložených  zákonmi  z  uzatvorených  zmluvných  vzťahov,  z  rozvojových
plánov a prevádzkových potrieb. 

V návrhu rozpočtu  sú  zapracované transfery  na prenesený výkon štátnej  správy a  transfery  na
vzdelávanie.  Financovanie  prenesených  kompetencií  je  zabezpečované  transferom  zo  štátneho
rozpočtu. 

Rozpočet obce Belá na rok 2022 je zostavený v súlade s §10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov v členení na:

1. Bežný rozpočet
2. Kapitálový rozpočet
3. Finančné operácie

Pri  zostavovaní  rozpočtu  Obce  Belá  na  roky  2022-2024  bolo  prioritou  dosiahnuť  vyrovnaný
rozpočet  a  zároveň  vytvoriť  podmienky  na  zabezpečenie  funkčnosti  obce  pri  zabezpečovaní
samosprávnych  a  verejnoprospešných  úloh,  splniť  záväzky  obce  a  zabezpečiť  zdrojové  krytie
investičných  projektov  obce.  Prioritou  rozpočtu  obce  je prednostne  zabezpečiť  krytie  všetkých
záväzkov, ktoré pre obec vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi. 
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Kapitálové  investície  obec  realizuje  zapájaním  finančných  prostriedkov  z  minulých  rokov  do
rozpočtu obce nasledovne: Prípravná a projektová dokumentácia - Iné projekty vo výške 5 000
EUR a  Realizácia stavieb - Rekonštrukcia a modernizácia – iné  vo výške 25 000 EUR.
Kapitálové  výdavky  vymedzené  v  jednej  sume  vo   výške  25  000  EUR  je  v  súlade
s podmienkami na zostavenie rozpočtu obce podľa § 10 ods.  4 zákona č.  583/2004 Z. z.  
Konkrétny účel kapitálových výdavkov je možné určiť v rámci  pripomienkového konania k návrhu
rozpočtu  alebo  vykonaním  rozpočtových  zmien  obecným  zastupiteľstvom  v  príslušnom
rozpočtovom roku. So zreteľom na súčasnú pandemickú situáciu by bolo vhodnejšie vykonaním
rozpočtových zmien obecným zastupiteľstvom v príslušnom rozpočtovom roku.

V zmysle schválenej novely zákona o rozpočtových pravidlách obce do 2000 obyvateľov nemajú
povinnosť  uplatňovať  programovú  štruktúru  rozpočtu,  pokiaľ  o  tom  rozhodne  obecné
zastupiteľstvo. Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024 je zostavený bez uplatňovania programovej
štruktúry. Pre obec je záväzný rozpočet na rok 2022, čo v praxi znamená, že tento  rozpočet
schváli obecné zastupiteľstvo. Rozpočet na ďalšie dva rozpočtové roky 2023-2024 je orientačný
a nemá záväzný charakter. Je predkladané obecnému zastupiteľstvu na bratie na vedomie. 

Návrh  rozpočtu  na  rok  2022 predpokladá  celkové  príjmy  a  celkové  výdavky  vo  výške
214 727,00 EUR, čo predstavuje vyrovnaný rozpočet. 

Bežný rozpočet je navrhnutý ako schodkový vo výške   - 3 065,00 EUR  
Vo výdavkoch bežného rozpočtu  rozpočtujeme nevyčerpané prostriedky z  finančnej  náhrady za
výrub drevín vo výške 3 065 EUR. Výška schodku je rovnaká ako suma týchto nevyčerpaných
prostriedkov. Schodok bežného rozpočtu vo výške  - 3 065 EUR je vykrytý zostatkom finančných
operácií.

Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový vo výške  - 32 301 EUR. Schodok kapitálového
rozpočtu vo výške – 32 301 EUR 3 065 EUR je vykrytý zostatkom finančných operácií.

Finančné operácie sú navrhnuté ako  prebytkové vo výške  35 366 EUR. 

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2022 Suma v EUR

Bežné príjmy 179 361,00

Bežné výdavky 182426,00

Schodok bežného rozpočtu - 3 065,00

Kapitálové príjmy 0,00

Kapitálové výdavky 32 301,00

Schodok kapitálového rozpočtu - 32 301,00

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 35 366,00

Príjmové finančné operácie 35 366,00

Výdavkové finančné operácie 0,00

Rozdiel finančných operácií 35 366,00 

Rozpočet celkom

PRÍJMY CELKOM 214 727,00

VÝDAVKY CELKOM 214 727,00

Hospodárenie obce 0,00
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