Obec Tovarné
Komentár k návrhu rozpočtu obce na roky
2019 – 2021
Rozpočet obce Tovarné
rozpočet subjektu verejnej
právnické osoby zapísané v
Slovenskej republiky podľa
verejnej správe v súlade s
úniu.

na roky 2019 až 2021 sa zostavuje ako
správy. Subjektmi verejnej správy sú
registri vedenom Štatistickým úradom
osobitného predpisu a zaradené vo
jednotnou metodikou platnou pre Európsku

Rozpočet obce je základným strednodobým ekonomickým nástrojom
finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa
riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom
roku. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet
vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce a obsahuje aj zámery
a ciele rozvoja územia obce a potrieb ich obyvateľov, ktoré bude
obec realizovať z výdavkov rozpočtu.
Súčasťou rozpočtu obce je aj rozpočet rozpočtovej organizácie
zriadenej obcou a to ZŠ s MŠ Tovarné. Podľa súčasného právneho stavu
(§21 ods. 1 a §22 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej
správy) rozpočtová organizácia je právnická osoba obce, ktorá je
svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet obce. Hospodári
samostatne podľa svojho schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré
jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Rozpočtová organizácia
hospodári s rozpočtovými prostriedkami zriaďovateľa a s
prostriedkami prijatými od iných subjektov. Rozpočtová organizácia
zostavuje svoj rozpočet príjmov a výdavkov. Pritom sa riadi
záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu určenými zákonom o štátnom
rozpočte na príslušný rozpočtový rok a zriaďovateľom.
V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy obec zostavuje rozpočet ako viacročný rozpočet.
Súčasťou viacročného rozpočtu je:
a.)rozpočet na príslušný rozpočtový rok,
b.)rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku,
c.)rozpočet na ďalší rok nasledujúci po roku, na ktorý sa
zostavuje rozpočet po príslušnom rozpočtovom roku
Viacročný rozpočet sa zostavuje v rovnakom rozsahu ako ročný
rozpočet, t.j. vnútorne sa člení na:

a.)bežné príjmy a bežné výdavky – bežný rozpočet
b.)kapitálové príjmy a kapitálové výdavky – kapitálový rozpočet
c.)finančné operácie
Záväzný je rozpočet na príslušný rozpočtový rok, čo v praxi
znamená, že tento rozpočet schvaľuje príslušný orgán obce, ktorým je
zastupiteľstvo obce. Rozpočet na ďalšie dva rozpočtové roky
nasledujúce po rozpočtovom roku, na ktorý sa predkladá záväzný
rozpočet, je orientačný, nemá záväzný charakter. V praxi to znamená,
že sa v zastupiteľstve neschvaľuje, ale ho zastupiteľstvo berie na
vedomie. To znamená, že rozpočtované príjmy a výdavky na rok 2019 sú
záväznými ukazovateľmi, pričom na nasledujúce dva rozpočtové roky,
t.j. na roky 2020 a 2021, nie sú záväznými ukazovateľmi, sú
orientačné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku, ale len
v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch.
Návrh rozpočtu obce na roky 2019 až 2021 je zostavený ako
viacročný a programový v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä
je spracovaný v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom
č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadením vlády
č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a Ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej
zodpovednosti.
V rozpočte obce, pri sledovaní plnenia rozpočtu obce a pri
pohyboch na účtoch finančných aktív sa uplatňuje rozpočtová
klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy
a výdavky rozpočtu obce, vrátane ich vecného vymedzenia a finančné
operácie s finančnými aktívami.
Vynakladanie rozpočtových prostriedkov alebo inkaso príjmov
neopierame o zaradenie daného titulu do rozpočtovej klasifikácie.
Vždy vychádzame z príslušných právnych predpisov, ktoré oprávňujú
obec na výber rozpočtových príjmov alebo na realizáciu príslušných
výdavkov. Rozpočtová klasifikácia tieto právne predpisy
nenahradzuje. Obec použila na zostavenie návrhu rozpočtu rozpočtovú
klasifikáciu schválenú opatrením Ministerstva financií Slovenskej
republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová
klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších
predpisov.
Východiská pre zostavenie návrhu rozpočtu obce Tovarné na roky
2019 až 2021 vychádzajú z vývoja príjmov a výdavkov
v predchádzajúcom období, t.j. skutočného plnenia rozpočtu
k 31.12.2017 a očakávaného plnenia k 31.12.2018.
Návrh rozpočtu na rok 2019 je zostavený podľa programov, t.j.
zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými
výstupmi, resp. výsledkami realizovaných rozpočtových programov.

Rozpočet verejnej správy - obce v jednotnej metodike platnej
pre Európsku úniu v jednotlivých rozpočtových rokoch tvoria:
A.)
B.)
C.)

časovo rozlíšené príjmy a časovo rozlíšené výdavky
rozpočtové vzťahy v rámci verejnej správy a rozpočtové
vzťahy k ostatným subjektom
schodok rozpočtu verejnej správy alebo prebytok rozpočtu
verejnej správy

Návrh rozpočtu obce Tovarné na rok 2019 je zostavený ako
prebytkový. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový 60 858,70 €
a kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový – 52 052,20 €,
ktorého krytie je z prebytku bežného rozpočtu. Finančné operácie –
5 965,94 € sú kryté prebytkom bežného rozpočtu.




bežný rozpočet ako prebytkový
kapitálový rozpočet ako schodkový (krytie prebytkom
bežného rozpočtu)
hospodárenie finančných operácii (krytie prebytkom
bežného rozpočtu)

OBSAH ROZPOČTU OBCE
Rozpočet obce sa vnútorne člení na:
a.) bežný rozpočet – bežné príjmy a bežné výdavky
b.) kapitálový rozpočet – kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
c.) finančné operácie – príjmové a výdavkové finančné operácie
A.)

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Príjmy rozpočtu sa členia na:
a.) bežné príjmy
b.) kapitálové príjmy
c.) príjmové finančné operácie
Z hľadiska zdrojov sa členia na:
a.) vlastné príjmy
b.) cudzie, získané príjmy
1.)

Časť I. Bežný rozpočet:

Bežné vlastné príjmy môžu byť:
a.) daňové
b.) nedaňové
Spracovaný návrh rozpočtu príjmov vychádza z reálneho prepočtu
objemu príjmov obce pri súčasne platných podmienkach, so zohľadnením
očakávanej skutočnosti príjmov z výnosov daní z príjmov fyzických
osôb, miestnych daní a poplatkov, nedaňových príjmov obce a dotácií
zo štátneho rozpočtu vo forme grantov a transferov v súlade so
zákonom o ŠR na príslušný rozpočtový rok a iných príjmov
ustanovených osobitnými predpismi.
a.) Daňové vlastné príjmy tvoria najstabilnejšiu a
najvýznamnejšiu zložku rozpočtu.

Najpodstatnejšou časťou bežných príjmov tvorí výnos dane z
príjmov fyzických osôb, tzv. podielová daň v správe štátu podľa
osobitného predpisu poukázaná územnej samospráve na rok 2019, ktorej
prognózu avizovalo MF SR. Výšku podielu stanovuje Nariadenie vlády
SR č. 668/2004 Z.Z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v súlade so schváleným štátnym rozpočtom.
Ďalej najväčšou zložkou vlastných daňových príjmoch obce sú
miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. Podľa cit. zákona
obec Tovarné fakultatívne ukladá daň z nehnuteľností, daň za psa a
obligatórne ukladá a určuje sadzbu miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
2019
Daň z príjmov a
kapitálového majetku
Daň z majetku

2020

2021

363 000,00 €

363 000,00 €

363 000,00 €

Z pozemkov

8 590,00 €

8 590,00 €

8 590,00 €

Zo stavieb
Z bytov a
nebytových
priestorov

5 270,00 €

5 270,00 €

5 270,00 €

140,00 €

140,00 €

140,00 €

680,00 €

680,00 €

680,00 €

12 040,00 €

12 040,00 €

12 040,00 €

Dane za tovary a služby Za psa
Za komunálny
odpad

100 - Daňové príjmy

Daň z príjmov a kapitálového
majetku
Daň z majetku – pozemky
Daň z majetku – stavby
Daň z majetku – byty
Dane za tovary a služby – daň
za psa
Dane za tovary a služby – za
komunálny odpad

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na katastrálnom území obce
Tovarné, a to najmä orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
trvalé trávnaté porasty, záhrady, zastavané plochy a nádvoria,
ostatné plochy, lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy a
stavebné pozemky. Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku, ktorá

sa určí podľa zákona č. 582/2004 Z. z. vo všeobecne záväznom
nariadení obce. Ročná sadzba dane z pozemkov je stanovená zákonom č.
582/2004 Z. z. a obec Tovarné ako správca dane ju podľa miestnych
podmienok v obci upravila vo všeobecnom záväznom nariadení č. 3/2016
zo dňa 16.12.2016 (účinné 01.01.2017) a dodatku č. 1 zo dňa
04.05.2017 (účinný 24.05.2017). Výmera pozemkov v obci podľa roku
2018 je 6 021 532,10 m2.
Predmetom dane zo stavieb sú stavby na katastrálnom území obce
Tovarné, a to najmä stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, stavby na pôdohospodársku
produkciu, stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu, samostatne stojace garáže a samostatné
stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto
účely, postavené mimo bytových domov, priemyselné stavby, stavby
slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané
na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu, stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so
zárobkovou činnosťou. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej
plochy v m2 - výmera zastavenej plochy v obci podľa roku 2018 je
60 474,00 m2. Ročná sadzba dane zo stavieb je stanovená zákonom č.
582/2004 Z. z. a obec Tovarné ako správca dane ju podľa miestnych
podmienok v obci upravila vo všeobecnom záväznom nariadení č. 3/2016
zo dňa 16.12.2016 (účinné 01.01.2017) a dodatku č. 1 zo dňa
04.05.2017 (účinný 24.05.2017).
Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom byt alebo
nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby, sú byty a
nebytové priestory. Základom dane z bytov je výmera podlahovej
plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2 - výmera podlahovej
plochy bytov v obci podľa roku 2018 je 1 760,00 m2. Ročná sadzba dane
z bytov je stanovená zákonom č. 582/2004 Z. z. a obec Tovarné ako
správca dane ju podľa miestnych podmienok v obci upravila vo
všeobecnom záväznom nariadení č. 3/2016 zo dňa 16.12.2016 (účinné
01.01.2017) a dodatku č. 1 zo dňa 04.05.2017 (účinný 24.05.2017).
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný
fyzickou osobou. Základom dane je počet psov – podľa evidencie psov
v roku 2018 ich počet je 154. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá je
vlastníkom alebo držiteľom psa. Sadzbu tejto dane určila obec za
jedného psa a kalendárny rok vo všeobecnom záväznom nariadení č.
3/2016 zo dňa 16.12.2016 (účinné 01.01.2017) a dodatku č. 1 zo dňa
04.05.2017 (účinný 24.05.2017).
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné
odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatok za komunálne odpady
platí poplatník. Tým je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý,
prípadne prechodný pobyt, alebo je na území obce oprávnená užívať
byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo inú
nehnuteľnosť. Poplatníkom je tiež právnická osoba, ktorá je
oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území

obce na iný účel ako podnikanie. Miestny poplatok platí tiež
podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania. Počet poplatníkov
podľa roku 2018 je: fyzických osôb 966 a právnických osôb 431.
Sadzba poplatku je stanovená v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z.
vo všeobecne záväznom nariadení č. 2/2016 zo dňa 16.06.2016 (účinné
01.01.2017)
b.) Nedaňové vlastné príjmy tvoria veľmi dôležitú skupinu
príjmov v rozpočte
Vlastnými nedaňovými príjmami obce sú príjmy:
a.) z činnosti obce
b.) z podnikania a vlastníctva majetku obce
c.) z činnosti a podnikania organizácií zriadených obcou
Nedaňové príjmy sú tvorené z podnikania a vlastníctva majetku,
z administratívnych poplatkov a platieb, z úrokov a z iných
nedaňových príjmov.
2019
Z podnikania a
vlastníctva majetku
Administratívne a
iné poplatky
Úroky
Iné nedaňové príjmy

2020

2021

6 751,76 €

6 751,76 €

6 751,76 €

9 797,94 €

9 797,94 €

9 794,94 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

200 - Nedaňové príjmy

Z podnikania a vlastníctva
majetku
Administratívne a iné poplatky
Úroky
Iné nedaňové príjmy

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sú príjmami obce z
prenájmu pozemkov, budov, bytov a nebytových priestorov. Obec
Tovarné prenajíma nebytové priestory na podnikanie v budove Obecného

úradu. Administratívne príjmy sú príjmy zo správnych poplatkov,
ktoré sú vyberané v zmysle platných predpisov – správne poplatky za
overovanie listín a podpisov, za vydanie rybárskych lístkov, za
vydanie povolenia na zmenu užívania, správne poplatky v zmysle
stavebného zákona, správne poplatky matriky a poplatky za prenájom
trhových miest, hlásenie v miestnom rozhlase a platby za odpredaj
odpadových nádob. Nedaňové príjmy sa oproti roku 2018 výrazne
nezmenili. Navrhované príjmy vychádzajú z očakávanej skutočnosti k
31.12.2018 a stavu uzatvorených nájomných zmlúv vrátane zálohových
platieb za režijné náklady. Súčasťou miestnych poplatkov je aj
poplatok za trhové miesto. Podmienky predaja a výšku poplatku
upravuje všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2015 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a č.
2/2015 trhový poriadok. Na rok 2019 obec eviduje 44 vydaných
povolení na predaj na „Tovarnianskych trhoch“ a vybraných poplatkov
za rezerváciu trhového miesta vo výške 2 520,00 €.
Cudzie príjmy – GRANTY A TRANSTERY
Cudzie získané príjmy obce sú dary, avšak k najdôležitejším
príjmom, ktoré obec získava z cudzích zdrojov, patria bežné granty a
transfery, t. j. dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom
rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov,
ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom
rozpočte na príslušný rozpočtový rok, účelové dotácie z rozpočtu
VÚC, prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky poskytnuté na
konkrétny účel.
Transfery zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej
správy pre ZŠ s MŠ Tovarné predstavujú na rok 2019 sumu vo výške
487 830,00 €, z toho NFP 460 000,00 €, NeFP 27 230,00 €, príspevok
5. ročné deti 600,00 €. Obec rozpočtuje finančné prostriedky na
úhradu preneseného výkonu štátnej správy na civilnú obranu vo výške
130,00 €, životné prostredie 90,00 €, Regob 320,00 €, register
adries 22,00 € a matriku vo výške 4 400,00 €. Ostatné transfery a
granty budú do rozpočtu zaradené jeho zmenou v súlade s § 14 ods. 1
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy.
2.)

Časť II. Kapitálový rozpočet:

Kapitálové príjmy sa tiež členia na:
a.) vlastné
b.) cudzie, získané príjmy
Vlastné kapitálové príjmy sú príjmy z prevodu vlastníctva
majetku obce. Obec Tovarné schválila odpredaj časti priľahlých
pozemkov pre vlastníkov v časti obce zvanej Osič, ktoré svojim
umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok s ich stavbami
alebo pozemkami v ich vlastníctve.
V roku 2019 obec v návrhu rozpočtu rozpočtuje kapitálové príjmy
vo výške 2 847,80 € za odpredaj týchto pozemkov.

Schválenie na OZ
Uznesenie č. 419/2018 z 33.
zasadnutia zo dňa 24.09.2018
Uznesenie č. 365/2018 z 28.
zasadnutia zo dňa 26.03.2018
Uznesenie č. 366/2018 z 28.
zasadnutia zo dňa 26.03.2018

Parcela
234/88 výmera
985 m2
234/92 výmera
467 m2
234/77 výmera
361 m2

2019

2020

2021

1 021,20 €

1 021,20 €

1 020,95 €

1 452,37 €

0,00 €

0,00 €

374,23 €

0,00 €

0,00 €

Obec získava kapitálové príjmy aj od iných subjektov – cudzie,
získané príjmy. Medzi takto definované kapitálové granty a transfery
patria prostriedky z Európskej únie, dotácie zo štátneho rozpočtu a
zo štátnych fondov, účelové dotácie z rozpočtu VÚC na realizáciu
investičných zmlúv. Obec Tovarné sa bude uchádzať v roku 2019 formou
žiadosti o finančné prostriedky na základe Výnosu Ministerstva
financií Slovenskej republiky č. 26825/2005-441 o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti MFSR o účelovú dotáciu na vybudovanie chodníka
pre peších na prechod medzi miestnymi komunikáciami z dôvodu
skvalitnenia života obyvateľov, formou žiadosti o nenávratný
finančný príspevok z Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky – Operačný program Kvalita životného prostredia „Výstavba zberného dvora v obci Tovarné“ a formou žiadosti o
nenávratný finančný príspevok z Pôdohospodárskej platobnej agentúry
– Program rozvoja vidieka - „Rekonštrukcia domu smútku v obci
Tovarné“. V prípade získania a poukázania finančných prostriedkov
budú zaradené jeho zmenou. Kapitálové transfery a granty budú do
rozpočtu zaradené zmenou v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Na rok 2019 sa uvažuje v návrhu rozpočtu s kapitálovými
príjmami vo výške 2 847,80 €, pričom príjmy z predaja majetku sú
rozpočtované vo výške 2 847,80 €, kapitálové transfery vo výške
0,00 €.
3.)

Časť III. Finančné operácie:

Obec na rok 2019 v návrhu rozpočtu vykonáva prevod prostriedkov
peňažných fondov. Súčasť príjmových finančných operácii tvorí
zostatok rezervného fondu vo výške 4 084,91 €, ostatných fondov obce
vo výške 218,56 € a zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov
vo výške 9 770,59 € za odpredaj časti priľahlých pozemkov pre
vlastníkov v časti obce zvanej Osič, ktoré svojim umiestnením a
využitím tvoria neoddeliteľný celok s ich stavbami alebo pozemkami v
ich vlastníctve.
2019

2020

2021

Zostatok prostriedkov z
predchádzajúcich rokov

9 770,59 €

0,00 €

0,00 €

Z rezervného fondu obce

4 084,91 €

0,00 €

0,00 €

Z ostatných fondov obce

218,56 €

0,00 €

0,00 €

Schválenie na OZ
Uznesenie č. 366/2018 z 28.
zasadnutia zo dňa 26.03.2018
Uznesenie č. 367/2018 z 28.
zasadnutia zo dňa 26.03.2018
Uznesenie č. 416/2018 z 33.
zasadnutia zo dňa 24.09.2018
Uznesenie č. 417/2018 z 33.
zasadnutia zo dňa 24.09.2018
Uznesenie č. 416/2018 z 33.
zasadnutia zo dňa 24.09.2018
Uznesenie č. 418/2018 z 33.
zasadnutia zo dňa 24.09.2018
Uznesenie č. 368/2018 z 28.
zasadnutia zo dňa 26.03.2018
Uznesenie č. 369/2018 z 28.
zasadnutia zo dňa 26.03.2018
Uznesenie č. 370/2018 z 28.
zasadnutia zo dňa 26.03.2018

Parcela
234/77 výmera
361 m2
234/100
výmera 173 m2
234/104
výmera 69 m2
234/85 výmera
507 m2
234/87 výmera
509 m2
234/98 výmera
329 m2
234/96 výmera
443 m2
234/83 výmera
472 m2
234/79 výmera
399 m2

2019

2020

2021

748,48 €

0,00 €

0,00 €

538,03 €

0,00 €

0,00 €

214,59 €

0,00 €

0,00 €

1 576,77 €

0,00 €

0,00 €

1 582,99 €

0,00 €

0,00 €

1 023,19 €

0,00 €

0,00 €

1 377,73 €

0,00 €

0,00 €

1 467,92 €

0,00 €

0,00 €

1 240,89 €

0,00 €

0,00 €

Rekapitulácia A. PRÍJMY:
Časť I. Bežný rozpočet:

1. Daňové príjmy
2. Nedaňové príjmy
3. Granty a transfery
spolu bežný rozpočet
Časť II. Kapitálový rozpočet: 4. Nedaňové príjmy
5. Granty a transfery
spolu kapitálový rozpočet
Časť III. Finančné operácie: 6. Príjmové operácie
spolu finančné operácie
Celkový rozpočet - príjmová časť

389
16
492
899
2

720,00
559,70
792,00
071,70
847,80
2 847,80
14 074,06
14 074,06

€
€
€
€
€
€
€
€
€

915 993,56 €

Príjmová časť rozpočtu

Bežný rozpočet – Daňové
príjmy
Bežný rozpočet – Nedaňové
príjmy
Bežný rozpočet – Granty a
transfery
Kapitálový rozpočet –
Nedaňové príjmy
Kapitálový rozpočet – Granty a
transfery
Príjmové operácie

B.)

VÝDAVKOVA ČASŤ ROZPOČTU

Výdavky rozpočtu sa členia na:
a.) bežné výdavky
b.) kapitálové výdavky
c.) finančné operácie
a.) Bežné výdavky
1.)

Časť I. Bežný rozpočet:

Bežné výdavky sú rozpočtované v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa funkčnej a
ekonomickej klasifikácie a sú alokované do 10 programov a 14
podprogramov.
Do návrhu rozpočtu sú započítané tak ako v príjmoch aj výdavky
škôl a školských zariadení zriadených obcou – ZŠ s MŠ Tovarné.
Bežné výdavky obce, ktoré slúžia na zabezpečenie činnosti
územnej samosprávy vo všetkých jej oblastiach, najmä na výkon
samosprávnych pôsobnosti obce. Sú to výdavky obce najmä na:
 činnosť súvisiacu s riadnym hospodárením s hnuteľným a
nehnuteľným majetkom obce, s majetkom vo vlastníctve štátu
prenechaným obci do užívania,
 verejnoprospešné služby, najmä nakladanie k komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správa
a údržba verejnej zelene a verejného osvetlenia, odvádzanie
odpadových vôd,
 správu a údržbu miestnych komunikácií, verejných
priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a
ďalších obecných zariadení,
 ochranu životného prostredia,
 obstaranie programov rozvoja bývania,
 zabezpečenie verejného poriadku,
 sociálnu starostlivosť
 a iné
Do bežných výdavkov sa zaraďujú aj záväzky obce vyplývajúce z
plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi, záväzky
vzniknuté so spolupráce s inou obcou.
PROGRAM 01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY
1.1.1
Výkonné a zákonodarné orgány
Správa, prevádzka a podpora výkonných, zákonodarných a iných
normotvorných orgánov obce – obecné zastupiteľstvo, obecný úrad,
administratívny personál, vrátane materiálneho vybavenia.
Cieľ programu: samospráva slúži občanom.
Zámer programu: transparentná a moderná samospráva bližšie k občanom
obce, zvýšiť spokojnosť verejnosti so službami samosprávy, zlepšiť
verejnú mienku o fungovaní samosprávy, zvýšiť záujem verejnosti o
spoluprácu so samosprávou, otvorené riadenie obce.

600 Bežné výdavky
Hlavná kategória zahŕňa platby za mzdy, platy, poistné, tovary
a služby. Triedia sa tu výdavky na nákup materiálu, výdavky na
opravy a udržiavanie majetku, výdavky vo forme dávok, dotácií,
príspevkov a členského.
2019
611 – Tarifný plat, základný plat, funkčný
plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

65 850,00 €

3 450,00 €

3 450,00 €

3 450,00 €

11 790,00 €

11 790,00 €

11 790,00 €

623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
625 – Poistné do Sociálnej poisťovne

2021

65 850,00 €

614 – Odmeny
621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

2020

65 850,00 €

1 300,00 €

1 300,00 €

1 300,00 €

31 710,00 €

31 710,00 €

31 710,00 €

631 – Cestovné náhrady

200,00 €

200,00 €

200,00 €

17 000,00 €

17 000,00 €

17 000,00 €

633 – Materiál

8 300,00 €

8 300,00 €

8 300,00 €

634 – Dopravné

2 880,00 €

2 880,00 €

2 880,00 €

635 – Rutinná a štandardná údržba

1 600,00 €

1 600,00 €

1 600,00 €

26 087,00 €

26 087,00 €

26 087,00 €

2 800,00 €

2 800,00 €

2 800,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

632 – Energie, voda a komunikácie

637 – Služby
642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým
právnickým osobám
651 – Splácanie úrokov v tuzemsku

SPOLU: 175 467,00 € 175 467,00 € 175 467,00 €

PROGRAM 03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ
03.2.0
Ochrana pred požiarmi
Podpora činností na predchádzanie požiarom, preventívnovýchovné pôsobenie v oblasti ochrany pred požiarmi a podpora
činnosti združení pôsobiacich na úseku ochrany pred požiarmi –
dobrovoľný hasičský zbor.
Cieľ programu: ochrana osôb a majetku pred požiarom.
Zámer programu: zabezpečenie pomoci pri ochrane života osôb a
majetku pred požiarom, efektívne využívanie požiarnej techniky
zverenej do užívania štátom na zabezpečenie ochrany pred požiarom.
600 Bežné výdavky
Hlavná kategória zahŕňa platby za tovary a služby. Triedia sa
tu výdavky na nákup materiálu, výdavky na opravy a udržiavanie
majetku, výdavky na nákup náhradných dielov do požiarnej techniky,
nákup paliva a výdavky vo forme dotácií, príspevkov a členského.
2019

2020

2021

632 – Energie, voda a komunikácie

400,00 €

400,00 €

400,00 €

633 – Materiál

200,00 €

200,00 €

200,00 €

634 – Dopravné

300,00 €

300,00 €

300,00 €

2 200,00 €

2 200,00 €

2 200,00 €

635 – Rutinná a štandardná údržba
642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým
právnickým osobám
SPOLU:

250,00 €

250,00 €

250,00 €

3 350,00 €

3 350,00 €

3 350,00 €

PROGRAM 04 EKONOMICKÁ OBLASŤ
04.5.1 Cestná doprava
Stavebná údržba miestnych komunikácií, zabezpečenie opráv a
údržby miestnych komunikácií, oprava výtlkov, umiestňovanie zvislých
a vodorovných dopravných značiek, oprava zábradlí, oprava chodníkov
a schodov. Zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov a schodov.
Cieľ programu: oprava miestnych komunikácií, výkon zimnej údržby.
Zámer programu: zabezpečenie stavebnej údržby miestnych komunikácií
a súvislé opravy na miestnych komunikáciách, výkon zimnej služby
údržby ciest a chodníkov.
600 Bežné výdavky
Hlavná kategória zahŕňa platby za tovary a služby. Triedia sa
tu výdavky na nákup materiálu, najmä posypového, výdavky na opravy a
udržiavanie miestnych komunikácií, výdavky za služby poskytované pri
výkone zimnej údržby miestnych komunikácií.
2019

2020

2021

633 – Materiál

700,00 €

700,00 €

700,00 €

635 – Rutinná a štandardná údržba

800,00 €

800,00 €

800,00 €

637 – Služby

500,00 €

500,00 €

500,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

SPOLU:

PROGRAM 05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
05.1.0 Nakladanie s odpadmi
Správa, dohľad, podpora systémov na zber. Nakladanie s odpadmi,
výdavky na odvoz a uloženie tuhého komunálneho odpadu, výdavky na
separovaný zber.
Cieľ programu: nákladovo efektívny odvoz odpadov rešpektujúci
potreby obyvateľov.
Zámer programu: zabezpečiť pravidelný odvoz tuhého komunálneho
odpadu, zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych
prípadoch a tým zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou
separovaného zberu odpadu.
600 Bežné výdavky
Hlavná kategória zahŕňa platby za tovary a služby. Triedia sa
tu výdavky na nákup odpadových nádob, výdavky na vývoz komunálneho
odpadu, drobného stavebného odpadu, separovaného odpadu.
2019
633 – Materiál
637 – Služby
SPOLU:

2020

2021

400,00 €

400,00 €

400,00 €

13 500,00 €

13 500,00 €

13 500,00 €

13 900,00 €

13 900,00 €

13 900,00 €

PROGRAM 06 BÝVANIE A OBČIANSKÁ VYBAVENOSŤ
06.2.0 Rozvoj obcí
Skvalitnenie života občanov v hmotnej núdzi
zamestnanosti. Verejnoprospešné služby, čistenie
priestranstiev, kosenie verejnej zelene a údržba
zamestnancami z radov občanov evidovaných Úradom
vecí a rodiny v rámci projektov.

formou zvýšenia
verejných
chodníkov
práce, sociálnych

Cieľ programu: podpora zamestnanosti.
Zámer programu: zabezpečenie verejnoprospešných služieb.
600 Bežné výdavky
Hlavná kategória zahŕňa platby na mzdy a odvody pracovníkov v
rámci projektov, ktoré na základe dohody uzatvorila obec s Úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny. Triedia sa tu výdavky na platy,
odvody do zdravotných poisťovní, odvody do Sociálnej poisťovne a
výdavky na nákup náradia.
2019
611 – Tarifný plat, základný plat, funkčný
plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich
náhrad

2020

2021

3 400,00 €

3 400,00 €

3 400,00 €

621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej
poisťovne

550,00 €

550,00 €

550,00 €

623 – Poistné do ostatných zdravotných
poisťovní

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1 320,00 €

1 320,00 €

1 320,00 €

150,00 €

150,00 €

150,00 €

33,00 €

33,00 €

33,00 €

5 453,00 €

5 453,00 €

5 453,00 €

625 – Poistné do Sociálnej poisťovne
633 – Materiál
637 – Služby
SPOLU:

06.4.0 Verejné osvetlenie
Správa v oblasti verejného osvetlenia. Inštalácia,
prevádzkovanie, údržba, skvalitňovanie a rozširovanie verejného
osvetlenia.
Cieľ programu: osvetlená a bezpečná obec
Zámer programu: zabezpečiť nákladovo efektívne osvetlenie obce
rešpektujúce obyvateľov, zabezpečiť osvetlenie ulíc a verejných
priestranstiev z dôvodu ochrany života občanov a ich majetku.
600 Bežné výdavky
Hlavná kategória zahŕňa výdavky na úhradu elektrickej energie,
opravu a údržbu verejného osvetlenia. Triedia sa tu výdavky na nákup
náhradných dielov, výdavky na odmenu osobe vykonávajúcej správu
osvetlenia a odvody do poisťovní.

2019
625 – Poistné do Sociálnej poisťovne

2020

2021

35,00 €

35,00 €

35,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

633 – Materiál

400,00 €

400,00 €

400,00 €

635 – Rutinná a štandardná údržba

500,00 €

500,00 €

500,00 €

637 – Služby

130,00 €

130,00 €

130,00 €

6 065,00 €

6 065,00 €

6 065,00 €

632 – Energie, voda a komunikácie

SPOLU:

PROGRAM 07 ZDRAVOTNÍCTVO
07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované
Správa budovy a okolia areálu zdravotného strediska. Údržba
prenajatých priestorov, budovy, chodníkov a schodov.
Cieľ programu: zabezpečiť bezporuchovú prevádzku a čistotu
v priestoroch zdravotného strediska.
Zámer programu: zabezpečiť obsadenie prenajatých nebytových
priestorov v budove zdravotného strediska a tým zabezpečiť zdravotnú
službu pre obyvateľov obce.
600 Bežné výdavky
Hlavná kategória zahŕňa výdavky na úhradu elektrickej energie,
opravu a údržbu budovy zdravotného strediska. Triedia sa tu výdavky
na nákup náhradných dielov, výdavky na výmenu oplotenia areálu
zdravotného strediska.
2019

2020

2021

632 – Energie, voda a komunikácie

5 500,00 €

5 500,00 €

5 500,00 €

633 – Materiál

2 500,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

8 100,00 €

8 100,00 €

8 100,00 €

635 – Rutinná a štandardná údržba
SPOLU:

PROGRAM 08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO
08.2.0 Kultúrne služby
Výdavky obce na kultúru, kultúrne akcie obce ako Deň
Tovarňanov, Medzinárodný deň detí, Mesiac úcty k starším,
Mikuláš, Silvester a pod.. Správa a podpora kultúrnych služieb.
Riadenie kultúrnych činností, prevádzkovanie kultúrnych udalostí,
granty a dotácie jednotlivcom alebo organizáciám.
Cieľ programu: kultúra pre každého.
Zámer programu: vytvoriť široké spektrum kultúrnych akcií, podpora
tradičných kultúrnych podujatí, zabezpečiť žánrovú pestrosť a
vyváženosť ponuky kultúrnych akcií.
600 Bežné výdavky
Hlavná kategória zahŕňa výdavky na usporadúvanie kultúrnych
podujatí pre občanov obce. Odmenu kronikárke za jej tvorbu.
Transfery jednotlivcom a občianskym združeniam, ktorých pôsobnosť je
na území obce.

2019
611 – Tarifný plat, základný plat,
funkčný plat, hodnostný plat, plat,
vrátane ich náhrad
621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej
poisťovne
623 – Poistné do ostatných zdravotných
poisťovní
625 – Poistné do Sociálnej poisťovne
632 – Energie, voda a komunikácie
637 – Služby
642 – Transfery jednotlivcom a
neziskovým právnickým osobám
SPOLU:

2020

2021

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

53,00 €

53,00 €

53,00 €

570,00 €

570,00 €

570,00 €

4 700,00 €

4 700,00 €

4 700,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5 323,00 €

5 323,00 €

5 323,00 €

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby
Náboženské služby zahŕňajú správu a údržbu cintorínov, Domu
smútku, evidenciu hrobových miest, uzatváranie nájomných zmlúv. Obec
spravuje 1 cintorín a 1 Dom smútku. Obec zabezpečuje upratovanie
Domu smútku, kosenie cintorína a vývoz komunálneho odpadu, ako jeho
správca.
Cieľ programu: dôstojný odpočinok pre zosnulých.
Zámer programu: zabezpečiť údržbu Domu smútku a cintorína.
600 Bežné výdavky
Hlavná kategória zahŕňa výdavky na energie Domu smútku, nákup
materiálu pri budovaní chodníkov a múrikov pri Dome smútku a výdavky
na správu evidencie hrobových miest.
2019

2020

2021

632 – Energie, voda a komunikácie

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

633 – Materiál

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

635 – Rutinná a štandardná údržba

100,00 €

100,00 €

100,00 €

637 – Služby
642 – Transfery jednotlivcom a
neziskovým právnickým osobám

100,00 €

100,00 €

100,00 €

SPOLU:

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4 200,00 €

4 200,00 €

4 200,00 €

PROGRAM 09 VZDELÁVANIE
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie
Program zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu stravovania
žiakov a detí materskej školy, základnej školy a zamestnancov
školských zariadení. Podporuje predškolské vzdelávanie.
Cieľ programu: efektívny a kvalitný školský systém. Zvýšenie
využiteľnosti školskej jedálne pre cudzích stravníkov.
Zámer programu: kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby
detí a požiadavky rodičov, moderné školské stravovacie zariadenie
rešpektujúce zásady zdravej výživy.

600 Bežné výdavky
Hlavná kategória zahŕňa výdavky na interiérové vybavenie, nákup
zariadenia do školskej jedálne, materiál na opravu, prevádzku
a údržbu materskej školy, školskej jedálne a školskej družiny.
2019

2020

2021

633 – Materiál

3 800,00 €

3 800,00 €

3 800,00 €

635 – Rutinná a štandardná údržba

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

637 – Služby
642 – Transfery jednotlivcom a
neziskovým právnickým osobám
SPOLU:

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5 800,00 €

5 800,00 €

5 800,00 €

09.5.0 Centrum voľného času
Zabezpečenie finančných prostriedkov formou dotácie pre
voľnočasové aktivity detí vo veku od 5 do 15 rokov.
Cieľ programu: aktívne využitý voľný čas detí, rozvoj záujmov a
talentov detí.
Zámer programu: zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť detí po
skončení vyučovania.
600 Bežné výdavky
Hlavná kategória zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia detí a
príspevok poskytnutý obcou formou dotácie centrám voľného času.
2019

2020

2021

633 – Materiál

100,00 €

100,00 €

100,00 €

635 – Rutinná a štandardná údržba

200,00 €

200,00 €

200,00 €

637 – Služby
642 – Transfery jednotlivcom a
neziskovým právnickým osobám

900,00 €

900,00 €

900,00 €

SPOLU:

240,00 €

240,00 €

240,00 €

1 440,00 €

1 440,00 €

1 440,00 €

PROGRAM 10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi a sociálnej
núdzi
Výdavky obce na sociálne zabezpečenie zahŕňajú výdavky na
služby a transfery poskytované jednotlivcom na kolektívnej báze –
strava, školské potreby žiakom základných škôl, ktorí sú v hmotnej
núdzi.
Cieľ programu: sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny
obyvateľov.
Zámer programu: zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby
zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa.

600 Bežné výdavky
Hlavná kategória zahŕňa výdavky na podporu výchovy stravovacím
návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a podporu výchovy
k plneniu školských povinností dieťaťa. Daná kategória sa
nerozpočtuje, je závislá na konkrétnych požiadavkách a je
financovaná z rozpočtu štátu.
2019
637 – Služby
642 – Transfery jednotlivcom a
neziskovým právnickým osobám
SPOLU:

2020

2021

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

b.) Kapitálové výdavky
2.)

Časť II. Kapitálový rozpočet:

Kapitálové výdavky slúžia na financovanie investičných potrieb
obce. Z kapitálového rozpočtu obce sa uhrádzajú: investičné zámery
obce, investičné záväzky obce, nákup kapitálových aktív a výdavky
spojené so zhodnocovaním majetku obce. Medzi kapitálové výdavky
patria aj transfery, ktoré umožňujú nadobudnúť alebo zhodnotiť
kapitálové aktíva.
PROGRAM 06 BÝVANIE A OBČIANSKÁ VYBAVENOSŤ
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná
Skvalitnenie života občanov budovaním nových chodníkov,
rekonštrukciou miestnych komunikácií, budovaním nových ciest.
Cieľ programu: plánovanie skvalitňovania vybavenosti a rozvoja obce.
Zámer programu: zriaďovanie a udržovanie parkov, ihrísk na verejných
priestranstvách. Budovanie a rozširovanie vybavenosti obce.
700 Kapitálové výdavky
Hlavná kategória zahŕňa platby za obstaranie pozemkov,
realizáciu nových stavieb, ciest, chodníkov a celkovej vybavenosti
obce.
2019
711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív
714 – Nákup dopravných prostriedkov
všetkých druhov
716 – Prípravná a projektová
dokumentácia
717 – Realizácia stavieb a ich
technického zhodnotenia
719 – Ostatné kapitálové vádavky
SPOLU:

2020

2021

5 000,00 €

0,00 €

0,00 €

2 900,00 €

2 900,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

47 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

54 900,00 €

2 900,00 €

0,00 €

c.) Finančné operácie
3.)

Časť III. Finančné operácie:

Medzi výdavkové finančné operácie patrí splácanie prijatých
úverov a splácanie istín. Obec Tovarné vystavila Prima banke
Slovensko a.s. Vista zmenku č. 41/003/09, na základe ktorej jej bol
v roku 2009 poskytnutý úver, ktorého zostatok k 31.12.2018
predstavuje sumu 61 195,69 €. Na rekonštrukciu miestnej komunikácie
smer Osič, t.j. na financovanie investičných projektov, obec v roku
2016 podpísala úverovú zmluvu č. 71/002/16, na základe ktorej jej
bol poskytnutý úver na refundáciu nákladov vo výške 40 000,00 €.
Zostatok celkového dlhu obce k 31.12.2018 je 85 115,69 €. V rozpočte
výdavkových finančných operácii sú naplánované mesačné splátky
prijatých úverov celkovo vo výške 20 040,00 € na rok.

ZÁVER
Návrh rozpočtu bol zostavený v súlade so všeobecnezáväznými
právnymi predpismi a internými predpismi obce. Obsahuje príjmy
a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým
a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj
k obyvateľom žijúcim na tomto území.
Súčasťou rozpočtu obce je aj rozpočet rozpočtovej organizácie
zriadenej obcou – ZŠ s MŠ Tovarné. Tvorba rozpočtu na rok 2019 až
2021 vychádzala zo snahy zostaviť vyrovnaný rozpočet, so zreteľom
na potreby všetkých občanov a organizácií s územnou pôsobnosťou na
území obce Tovarné.
Návrh rozpočtu obsahuje investičné zámery, ktoré skvalitnia
život v obci a zvýšia životnú úroveň obyvateľov obce so zreteľom na
ich potreby.

vypracovala: Jana Dudová, ekonómka obce
v Tovarnom, dňa 21.12.2018

