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 dôvodová správa 

Obce pri hospodárení a nakladaní s verejnými financiami sú povinné dodržiavať základné 
pravidlá rozpočtového hospodárenia ustanovené v zákone č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., ako aj osobitné 
pravidlá pre územnú samosprávu ustanovené v zákone č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Obec je povinná hospodáriť v súlade s rozpočtom. Podľa § 13 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. 
obec môže rozpočtové prostriedky použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte schválené. 
Rozpočet obce je základným 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 obce vyjadruje samostatnosť 
hospodárenia obce. Rozpočet obce predstavuje strednodobý, ekonomický nástroj finančnej 
politiky obce, prostredníctvom neho sa realizujú základné úlohy a funkcie obce, rozpočet 
vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Jeho základnou úlohou je zabezpečovanie 
financovania obce a to nielen v príslušnom rozpočtovom roku, ale najmenej v troch po sebe 
nasledujúcich rozpočtových rokoch. Rozpočet obce sa zostavuje ako viacročný a programový 
rozpočet. 
Záväzný je rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok, tento rozpočet schvaľuje obecné 
zastupiteľstvo. Rozpočet obce na ďalšie dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom 
roku, na ktorý sa predkladá záväzný rozpočet je orientačný, nemá záväzný charakter, ale 
obecné zastupiteľstvo ho berie na vedomie. 
Návrh rozpočtu zostavený na bežný rozpočtový rok a rozpočet zostavený na nasledujúce dva 
rozpočtové roky musí byť zostavený podľa rozpočtovej klasifikácie až do najnižšej úrovne 
funkčnej a ekonomickej a podľa programov, podprogramov, projektov/prvkov v schválenej 
programovej štruktúre. Pred schválením musí byť rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 
dní spôsobom obvyklým v obci. 

 



 

 ekonomické a ostatné zhodnotenie / len v prípade potreby / 

V príjmovej časti návrhu bežného rozpočtu sú zapracované príjmy zo štátneho rozpočtu na 
prenesený výkon štátnej správy (základná škola, matrika, stavebný úrad, materská škola – 
predškoláci ....), dotácia zo štátneho rozpočtu na obedy v materskej škole a v základnej 
škole. Ďalej sú to daňové príjmy, výnos dane z príjmov, daň z nehnuteľnosti, daň za psa, 
ubytovanie, poplatok za zber a odvoz odpadov, príjmy za prenájom, ostatné poplatky , 
príjem za stravu v školskej jedálni a za materskú školu a školský klub detí. Návrh bežného 
rozpočtu na rok 2020 – príjem je navrhnutý v celkovej sume 1 517 124,00 EUR. 

Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu sú zapracované výdavky podľa programov 
a rozpočtovej klasifikácie. Návrh bežného rozpočtu na rok 2020 – výdavky je navrhnutý 
v celkovej sume 1 487 080,00 . Prebytok bežného rozpočtu je vo výške 30 044,00 EUR. 

Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu sú zapracované výdavky: 
Multifunkčné ihrisko ŠR                                      38 000,- EUR 
Výstavba detského ihriska ŠR                              8 400,- EUR 
Spolufinancovanie multifunkčné ihrisko              40 000,- EUR 
Spolufinancovanie detské ihrisko                          3 000,- EUR 
Projektové dokumentácie                                    20 000,- EUR 
Rekonštrukcia Bystrickej ulice                            220 000,- EUR 
Rekonštrukcia VO                                                 25 000,- EUR 
Tieto výdavky sú zapojené cez finančné operácie aj do príjmovej časti rozpočtu, nakoľko sa 
jedná o prostriedky z minulých rokov.    

 návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo v Marianke 

schvaľuje  

Programový rozpočet obce Marianka vrátane programov a podprogramov na rok 2020 

 
 2020 

Príjmy 1 875 524,00 

Bežné príjmy 1 517 124,00 

Kapitálové príjmy 0,00 

Finančné operácie 358 400,00 

Výdavky 1 841 480,00 

Bežné výdavky 1 487 080,00 

Kapitálové výdavky 354 400,00 

Finančné operácie 0,00 

Rozdiel 34 044,00 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Marianke 

berie na vedomie  

viacročný rozpočet obce Marianka vrátane programov a podprogramov na roky 2021 – 2022 

 
 2021 2022 

Príjmy 1 518 094,00 1 518 094,00 

Bežné príjmy 1 518 094,00 1 518 094,00 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 

Finančné operácie 0,00 0,00 

Výdavky 1 301 646,00 1 301 646,00 

Bežné výdavky 1 301 646,00 1 301 646,00 

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 

Finančné operácie 0,00 0,00 

Rozdiel 216 448,00 216 448,00 
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