
Dôvodová správa - komentár 

k návrhu Rozpočtu obce Dubová na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-23 

V zmysle zákona o obecnom zriadení, zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a vykonávacích a súvisiacich predpisov spracovala návrh 

účtovníčka obce z dostupných podkladov a informácií. 

Rozpočet na rok 2021 

Východiskom pre rozpočet boli v prípade: 

Príjmov 967.944 € 

- Predpoklad sumy podielových daní (na osobu s koeficientom žiakov a seniorov) 

- Predpoklad výšky vybraných daní obcou (nehnuteľnosti, psy, odpady...) 

- Predpoklad financií od štátu na prevádzku ZŠ a ostatných prenesených kompetencií 

- Predpoklad iných príjmov z činnosti obce (nájmy, poplatky, platby, služby..) 

Príjmová časť je konzervatívne plánovaná, predpokladáme nižší príjem oproti modelom 

z predchádzajúcich rokov (pokles ekonomiky a podielových daní, zvýšenie príjmov z nehnuteľností – 

vyššie dane schválené obcou, nižší príjem za uloženie odpadu – separácia, nižšie krytie prenesených 

kompetencií – avizované najmä u predškolákov a v súvislosti so zatvorenými školami, nerozpočtujeme 

príjem zo zisku skládky, vo finančných operáciách udržiavame v rozpočte financie za uloženie odpadu, 

neminuté zdroje školstva a poplatok za rozvoj). 

Výdavkov 902.138 € 

- Predpokladané výdavky na chod obce navýšené podľa očakávaných vplyvov (rast miezd 

v zmysle legislatívy, energií, služieb) 

- Pravidelných výdavkov (granty, podujatia, údržba...) 

- Doposiaľ schválených aktivít a navrhnutých nevyhnutných (Sokolská, atrakcia ihrisko, značky 

a ostrovček, výtlky na križovatkách s hlavnou ulicou, strecha OÚ a rekonštrukcia ŠJ) 

- S prebytkom cca 65.000 € - primárne na aktivity v odpadovom hospodárstve  

Výdavková časť je plánovaná opatrne s dôrazom na najnutnejšie a schválené aktivity. Rezerva môže 

byť využitá na doplnenie aktivít a tiež na prípravné práce (manažment a projektovú prípravu) na 

ostatné aktivity, ktoré schváli zastupiteľstvo buď formou spolufinancovania zo zásobníka projektov na 

súčasné aj nové rozpočtové obdobie fondov EU, alebo priameho financovania realizácií. K dispozícii je 

aj rezervný fond (len na kapitálové výdavky) vo výške 428.000 €. 

 

Výhľadový rozpočet 2022-23 

Výhľadové rozpočty sú  odhadnuté príjmy a výdaje podľa skúseností predkladateľa rozpočtu, bez 

mimoriadnych príjmov a s návrhom na stabilizáciu kapitálových výdavkov na údržbu majetku. 

 

 

Odporúčam schváliť návrh rozpočtu v predloženej verzii 

 

 

 

Starosta obce Ľudovít Ružička 

 



Poznámky 

 

Príjmy  

Na začiatku je sumárna tabuľka bežných, kapitálových a finančných operácií. 

Rozpočtované príjmy sú rozpísané v tabuľke , ktorá nasleduje po sumárnej, myslím že dostatočne zrozumiteľne.  

 

Výdavky 

V základnej tabuľke je rozdelenie výdavkov bežných, kapitálových a finančných operácií ešte rozdelené podľa 

zdrojov, odkiaľ peniaze pochádzajú. Vlastné zdroje (dane, podielové dane), Európsky sociálny fond (dotácie na 

asistentov žiakov a podpora na udržanie zamestnanosti v školstve), iné zdroje (poplatky v škole, škôlke, jedálni, 

služby overovania...) štátne zdroje (prenesený výkon štátnej správy) – pre rozpočet málo podstatné, 

štandardizované v účtovníctve. 

V následnej tabuľke sú rozpísané výdavky podľa skupín, kde je viac typov v rámci skupiny (napr. 0111 sa skladá 

z typov 11,12,15,16,17,21,22,23,24,31,32,33 a tak ďalej) tu asi bližšie vysvetlím: 

0111 výdavky verejnej správy- celá prevádzka obecného úradu vrátane miezd, energií, údržby, vody a kanalizácie, 

réžia OÚ, soft a hardware... 

0112 finančná a rozpočtová – kontrolór a audit 

0360 – odchyt psov 

0451 a 0460 komunikácie – zimná a jarná údržba – PHM, posyp, zametanie, 4000 na Sokolskú, 1600 flekovanie 

križovatiek,  

0560 – platy Zubaj a Bacigál, údržba zelene, PHM, 

08100 – TJ a športové dotácie, kosačky, sála ihrisko, pyramída (atrakcia pre deti), kosenie 

08200 – granty OZ a podujatia 

08400 – cintorín a dom smútku, údržba a prevádzka, otvorenie hornej strany (zameranie a plán pochovávania...) 

V kapitálových výdavkoch 

0111 – ešte nezaplatené ZaD UPO č. 4, strecha obecného úradu 

0451 – nezrealizovaný chodník 

09111 – plánovaná rekonštrukcia v ŠJ 

Ostatné sú zrozumiteľne rozpísané. 

 

 


