Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2023-2025
Predkladaný návrh rozpočtu na roky 2023-2025 je spracovaný podľa § 9 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade
s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými pre územnú samosprávu.
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie
úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. V rozpočte obce sú zahrnuté zámery a
oblasti, ktoré obec bude realizovať.
Návrh rozpočtu je členený na bežný rozpočet t.j. bežné príjmy a bežné výdavky, na kapitálový
rozpočet t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky a na finančný rozpočet t.j. príjmové
a výdavkové operácie. Návrh rozpočtu je zostavený na úrovni kategórií ekonomickej
klasifikácie.
Časť I. Bežný rozpočet
Bežné príjmy tvoria:
-

Podiely na dani z príjmov v správe štátu
Miestne dane podľa zákona o miestnych daniach
Nedaňové príjmy z vlastníctva majetku
Dotácie zo štátneho rozpočtu

Bežné výdavky tvoria:
-

Výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce
Výdavky spojené s prevádzkou a údržbou majetku obce
Výdavky na úhradu preneseného výkonu štátnej správy

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový.
Časť II. Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy tvoria:
-

Príjmy z predaja pozemkov

Kapitálové výdavky tvoria:
-

Výdavky na nákup pozemkov
Výdavky na výstavbu ciest novej IBV na dolnom konci obce
Výdavky na spolufinancovanie zberného dvora
Výdavky na spolufinancovanie priestranstva pred Obecným úradom

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Predpokladané výdavky kapitálového
rozpočtu budú kryté z prebytku bežného rozpočtu a z nevyčerpaných finančných prostriedkov
rezervného fondu.
Časť III. Finančný rozpočet
Príjmové operácie tvoria:
-

Prevod prostriedkov z rezervného fondu

Výdavkové operácie tvoria:
-

Vrátenie návratnej finančnej výpomoci, rozpočtované v roku 2024 a 2025

Celkový návrh rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný.

Celkové príjmy:
pre rok 2023 507 860,00 Eur
pre rok 2023 464 020,00 Eur
pre rok 2024 496 300,00 Eur

Celkové výdavky:
pre rok 2023 507 860,00 Eur
pre rok 2024 464 020,00 Eur
pre rok 2025 496 300,00 Eur

V Drienici 14.11.2022

Ing. Igor B i r č á k
starosta obce

