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K bodu
Predkladá
Návrh na
uznesenie

Návrh rozpočtu na rok 2014 a rozpočtové roky 2015 a
2016, Stanovisko Hlavného kontrolóra
Ing. Milan Remšík – starosta obce a Emília Remšíková – Ekonóm účtovník
I. Prerokovalo
- Návrh rozpočtu na rok 2014 a rozpočtové roky 2015 a 2016,
- Stanovisko Hlavného kontrolóra
II.
A. Konštatuje, že
- Rozpočet bol zverejnený na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred
schvaľovaním
- Neboli/ boli vznesené pripomienky
- Žiadosti od fyzických a právnických osôb pôsobiacich na území obce boli
predložené do termínu 30.11.2013 v zmysle VZN č. 02/2007 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce
B. Berie na vedomie,
- Dôvodovú správu
- Stanovisko starostu obce k rozpočtu na rok 2014 a rozpočtové roky 2015
a 2016
- Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra obce
- Úpravy rozpočtu
C. Schvaľuje/ neschvaľuje
C.1 nebude predkladať rozpočet v programovej štruktúre
C.2 rozpočet na rok 2014 ako záväzný, na roky 2015 a 2016 ako
informatívny
D. Ukladá
Zverejniť rozpočet na webovú stránke obce
Zaslať cez elektronický portál RIS do 10.1.2014 schválený rozpočet vo
funkčnej klasifikácií
Zaslať cez elektronický portál RIS do 31.1.2014 schválený rozpočet
v rozpočtovej klasifikácií
Zodpovední: Emília Remšíková – ekonóm účtovník, obecný úrad
Termín: v texte
11.

Spracoval

Ing. Milan Remšík – starosta obce, dôvodová správa a Emília
Remšíková - Ekonóm – účtovník, tabuľková časť

Napísal

Ing. Milan Remšík - starosta obce

Prizvaná osoba
Podpis
predkladateľa

Dátum
07.12.2013

Dôvodová správa!
Rozpočet obec na rok 2014 vychádza z predpokladanej prognózy podielových daní od
fyzických osôb na rok 2014 a to 67% namiesto 65,4% zo sumy 1,308 mil. € pre obce a mestá
v SR schvaľované v štátnom rozpočte v tomto období v NR SR.
Výnos dane z príjmov fyzických osôb podľa nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. má byť
podľa stavu počtu obyvateľov k termínu 1.1.2013, čo v našom prípade je 352 obyvateľov.
Podľa zákona č. 564/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve sú
ďalej určené spôsoby na výpočet príjmu. Počet prepočítaných žiakov v škole a školských
zariadenia je na rok 2014 1355,5, z toho prihlásení žiaci na trvalý pobyt od 5 do 15 rokov je
34.
Odhadovaný príjem z podielových daní podľa týchto ukazovateľov je pre našu obec 129 000
€. Ostatné príjmy sú stanovené podľa predpokladov minulých období a bez ZŠ Benice sú
plánované na úrovni 4,7 tis. € a spolu s podielovými daňami tvoria príjem 133,7 tis. €.
Transféry zo štátneho rozpočtu budú prepočítané podľa jednotlivých ukazovateľov
schváleného štátneho rozpočtu, predpoklad je na úrovni 431,9 tis. €.
Výdavky sú naplánované v rozpočtovej skladbe:
Bežné: 594,858 tis. €
Kapitálové: 611,408 tis €
Hospodárenie obce: 8600 €.
Predložený rozpočet sa riadi aj zákonom č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov, kde sa rozpočet prijíma v Programovom členení,
ale v novelizovanom predpise obec môže uplatniť ustanovenie, že bude zostavovať
a predkladať rozpočet obce bez programovej štruktúry. Toto ustanovenie bude platné dňom
zverejnenia v zbierke zákonov.
Rozpočet na roky 2015 a 2016 sú v informatívnej polohe
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 20147 a rozpočtové roky je
samostatnej prílohe

