
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

Rozpočet je vyrovnaný v čiastke 625 548,00 €. 

 

 

Návrh rozpočtu bol v zmysle zákona zverejnený obvyklým spôsobom dňa 18.11.2015 

 

 

Uznesenie OZ, č. uznesenia: 78/2015 

OZ schvaľuje rozpočet obce na rok 2016. 

OZ berie na vedomie rozpočty na r. 2017 -2018. 

OZ  schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry.  

 

 

 

Stožok, 09.12.2015 

Spracoval: Ing. Sabolová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finančný rozpočet obce Stožok na roky 2016-2018 – komentár 

 

     Rozpočet na roky 2016 – 2018 je spracovaný v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na 

roky 2016-2018. Rozpočet sa zostavuje na trojročné obdobie , záväzným rozpočtom je 

rozpočet na rok 2016, pričom rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky je orientačný 

a bude sa spresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.  

    Pri zostavovaní rozpočtu na roky 2016-2018 sme vychádzali zo súčasnej platnej legislatívy 

a dostupných informácií, najmä návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016-2018 

a východísk k tvorbe štátneho rozpočtu. Vecné vymedzenie bežných a kapitálových príjmov 

a výdavkov rozpočtu a ich jednotlivé triedenie je v súlade s platnou rozpočtovou 

klasifikáciou. Pre spracovanie návrhu rozpočtu na rok 2016, rozhodujúcu úlohu vytvára 

východisková základňa z predchádzajúceho roka. 

     Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtovaných pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov, § 4, ods. 5 obec na roky 2016 – 2018 nezostavuje  programový 

rozpočet na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva. 

     Na schválenie je predložený návrh vyrovnaného rozpočtu. Príjmová časť je navrhnutá tak, 

že finančné objemy uvádzané v jednotlivých ukazovateľoch sú podľa nášho názoru reálne 

dosiahnuteľné.  

Bežné príjmy: 

V podielových daniach predpokladáme  čiastočné zvýšenie oproti súčasnému roku podielu na 

70 %. Obec pristúpila k   navýšeniu poplatku za komunálny odpad, zmenou VZN. 

Kapitálové príjmy nie sú rozpočtované. 

Príjmové finančné operácie nie sú rozpočtované. 

Bežné výdavky: 

Vyššie výdavky ako schválené v rozpočte v r. 2015 sú rozpočtované len v kapitolách: 

 

- Výstavba – zvyšujúca sa agenda stavebného úradu, 

- Nakladanie s odpadmi – na základe predpokladaných cien za služby v oblasti KO 

a narastajúci trend v produkovaní komunálneho odpadu, 

- Nakladanie s odpadovými vodami- poruchovosť ČOV a nedisciplinovanosť občanov, 

potreba revízií 

- Rozvoj bývania – rozpočtované čerpanie Fondu údržby a opráv –byty, 

- Zásobovanie vodou-  údržba vodomerov, nedostatok vody z vlastných zdrojov, 



- Predškolská výchova a školské stravovanie – navýšenie na základe čerpania miezd v r. 

2016, podľa ZMOSu  nárok podľa počtu zapísaných detí 30.09.2015 do Materskej 

školy Stožok – 67 936 € - rozpočet výdavkov na rok 2016 – 79 629 € 

- Rekreačné a športové služby – poistné Lanové centrum 

- Rozpočtová organizácia zriadená obcou, Základná umelecká škola – zvýšený počet 

žiakov – výdavky vo výške 76 668,00 €. 

Kapitálové výdavky:  

- Plánovaná rekonštrukcia kultúrneho domu 

Výdavkové finančné operácie. 

- Splátky úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývanie, splácané nájomcami bytových 

domov. 

 

Rekapitulácia návrhu rozpočtu na rok 2016-2018 

Bežný rozpočet vrátane rozpočtu RO - ZUŠ 

Ukazovateľ (€) Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

Bežné príjmy 621 988 619 037 620 567 

Bežné príjmy ZUŠ 3 560  3 600 3 650 

Spolu bežné príjmy 625 548 623 037 624 217 

Bežné výdavky 345 857 328 588 330 339 

Bežné výdavky ZUŠ 76 668 76 900 77 100 

Spolu bežné výdavky  422 525 405 488 407 439 

Prebytok (+) / Schodok(-) 203 023 217 549 216 778 

 

Kapitálový rozpočet 

Ukazovateľ (€) Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

Kapitálové príjmy 0 0 0 

Kapitálové výdavky 85 023 98 949 97 478 

Prebytok(+) / Schodok (-) -85 023 -98 949 -97 478 

 

Finančné operácie 

Ukazovateľ (€) Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 

FO príjmové 0 0 0 

FO výdavkové 118 000 118 600 119 300 

Prebytok(+) / Schodok (-) -118 000 -118 600 -119 300 

 

 



 

Ukazovateľ (€) Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 

Celkové príjmy 625 548 623 037 624 217 

Celkové výdavky 625 548 623 037 624 217 

Prebytok(+) / Schodok (-) 0 0 0 

 

Bežný rozpočet je prebytkový, kapitálový rozpočet je schodkový,  krytý prebytkom 

bežného rozpočtu. 

Rozpočet finančných operácií je schodkový, je krytý prebytkom bežného rozpočtu. 

 

 

 

V Stožku 18.11.2015 

 

 

        Bc. Darina Petrincová 

        Starostka obce  


