Dôvodová správa
k návrhu rozpočtu obce Višňové na roky 2019 -2021
Predkladaný návrh rozpočtu vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z
príjmov územnej samospráve, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zostavuje sa na obdobie troch rokov. Návrh rozpočtu
je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2019, pričom rozpočet na roky 2020 a 2021 je orientačný a
bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.
Návrh rozpočtu obce Višňové na rok 2019 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, inflácie a miezd. V čase zostavovania rozpočtu
obce na rok 2019 nie je schválený štátny rozpočet SR, v ktorom by bol určený objem podielu obce
na výnose dane z príjmov fyzických osôb a taktiež, ktorý by bol rozpracovaný z jednotlivých
ministerstiev na prenesený výkon štátnej správy.
Keďže objem poskytnutých transferov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie nie je
zatiaľ stanovený, bude financovanie prebiehať podľa skutočne poskytnutých zdrojov.
Návrh rozpočtu Obce Višňové na rok 2019 predpokladá celkové príjmy a výdavky v čiastke
84 800 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako vyrovnaný vo výške 54 800 €, kapitálový rozpočet je
rozpočtovaný so schodkom vo výške 30 000 €, schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného
rozpočtu a prebytkom rozpočtu finančných operácií. Rozpočet finančných operácií je navrhovaný ako
prebytkový vo výške 30 000 €.

V predloženom návrhu na rok 2019 sme dodržali hlavnú zásadu pri zostavovaní rozpočtu,
to zabezpečenie vyrovnaného alebo prebytkového bežného rozpočtu.

a

Návrh prípravy rozpočtu obce na roky 2019 - 2021 rámcujú podmienky rozpočtového
hospodárenia. Nadväzuje na dosiahnuté výsledky hospodárenia v uplynulých rokoch.

Hlavný zámer návrhu rozpočtu je zabezpečiť vyrovnaný alebo prebytkový bežný rozpočet.
Odhad príjmov na rok 2019 vychádza z vývoja roku 2018, a to v jednotlivých druhoch miestnych
daní, poplatkov, z transferov a iných príjmov a z prognózy vývoja makroekonomických ukazovateľov
a zo schválených a pripravovaných zákonov v daňovej legislatíve.
Vyčleňuje sa špecifikovaný objem prostriedkov a okruh priorít, ktoré bude potrebné získanými
zdrojmi zabezpečiť. Každé navýšenie jednotlivého výdavku oproti roku 2018 bude musieť byť
eliminované znížením iného výdavku.

Výška rozpočtovaných transferov je predpokladaná, doposiaľ nepotvrdená štátnym
rozpočtom. Navrhovaná suma vychádza z doteraz známych skutočností z roku 2018.
Prílohou k tejto dôvodovej správe je podrobný návrh finančného rozpočtu obce Višňové na
roky 2019 -2021.
Návrh rozpočtu bol zverejnený dňa 22.10.2018.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom
a) schvaľuje
v zmysle § 11 ods. 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 2019 podľa predloženého návrhu.
b) berie na vedomie
v zmysle § 11 ods. 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 r. 2020 a r. 2021
Hlasovanie: za......

proti ......

Vypracovala: Ľudmila Kubišová

Vo Višňovom, dňa 19.10.2018

zdržal sa hlasovania ......

