Rozpočet obce Dulovo
na obdobie
2019 - 2021

Dôvodová správa

Rozpočet je vyrovnaný v čiastke 63 956,86 €.

Návrh rozpočtu bol v zmysle zákona zverejnený obvyklým spôsobom dňa 13.12.2018

Uznesenie OZ, č. uznesenia: 26/2018
OZ schvaľuje rozpočet obce na rok 2019
OZ berie na vedomie rozpočty na r. 2019 -2021

Dulovo, 29.12.2018
Spracovala: Mgr. K. Balážová

Finančný rozpočet obce Dulovo na roky 2019 - 2021 – komentár

Rozpočet na roky 2019 – 2021 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 2019-2021. Rozpočet sa zostavuje na trojročné obdobie, záväzným rozpočtom je
rozpočet na rok 2019, pričom rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky je orientačný
a bude sa spresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.
Pri zostavovaní rozpočtu na roky 2019-2021 sme vychádzali zo súčasnej platnej legislatívy
a dostupných informácií, najmä návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019-2021
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 2019, rozhodujúcu úlohu vytvára
východisková základňa z predchádzajúceho roka.
V zmysle legislatívy obec nezostavuje programový rozpočet.
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 z dôvodu
legislatívnych zmien a potreby konsolidácie verejných financií.
Obec nepristúpila k úprave dane z nehnuteľnosti a navýšeniu poplatku za komunálny odpad
zmenou VZN.
Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 16 233,38 €.
Bežné výdavky:
Vyššie výdavky ako schválené v rozpočte v r. 2019 sú rozpočtované len v kapitolách:
-

Nakladanie s odpadmi – na základe predpokladaných cien za služby v oblasti KO
a narastajúci trend v produkovaní komunálneho odpadu,
verejné osvetlenie

Kapitálové výdavky:
-

Plánovaná výstavba prístrešku na cintoríne

Rekapitulácia návrhu rozpočtu na rok 2019-2021
Bežný rozpočet
Ukazovateľ (€)
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok (+) / Schodok(-)

Rok 2019
63 956,86
63 956,86
0

Rok 2020
67 320,86
67 320,86
0

Rok 2021
69 333,86
69 333,86
0

Rok 2019
0
16 233,38
16 233,38

Rok 2020
0
10 000
10 000

Rok 2021
0
10 000
10 000

Kapitálový rozpočet
Ukazovateľ (€)
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok(+) / Schodok (-)
Finančné operácie
Ukazovateľ (€)
FO príjmové
FO výdavkové
Prebytok(+) / Schodok (-)

Rok 2019
0
16 233,38
16 233,38

Rok 2020
0
10 000
10 000

Rok 2021
0
10 000
10 000

Ukazovateľ (€)
Celkové príjmy
Celkové výdavky
Prebytok(+) / Schodok (-)

Rok 2018
80 190,24
80 190,24
0

Rok 2019
77 320,86
77 320,86
0

Rok 2020
79 333,86
79 333,86
0

V Dulove, dňa 31.12.2018

Mgr. Katarína Balážová
starostka obce

