Návrh rozpočtu na rok 2019 v € :

Rozpočet na
rok 2019
Príjmy spolu

317840

Bežné príjmy

317840

Kapitálové príjmy

0

Finančné operácie príjmové

0

Výdavky spolu

317840

Bežné výdavky

229642

Kapitálové výdavky

73198

Finančné operácie výdavkové

15000

Hospodárenie obce

0

Dôvodová správa
Predkladaný návrh rozpočtu vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom
určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zostavuje sa na
obdobie troch rokov. Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2019, pričom
rozpočet na roky 2020 a 2021 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.
Návrh rozpočtu obce Potvorice na rok 2019 pokračuje v dosiahnutých výsledkoch
hospodárenia v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a nadväzuje na
predpokladané príjmy a výdavky, ktoré obsahujú očakávaný nárast energií, inflácie a miezd. V
čase pri zostavovaní rozpočtu obce na rok 2019 je schválený štátny rozpočet SR (v NR SR
Schválený dňa 10.10.2018), v ktorom sa určuje objem podielu obce na výnose dane z príjmov
fyzických osôb.
Návrh rozpočtu na rok 2019 predpokladá celkové príjmy a výdavky v čiastke 317 840,EUR.
V predloženom návrhu na rok 2019 sme dodržali hlavnú zásadu pri zostavovaní
rozpočtu, a to zabezpečenie vyrovnaného bežného rozpočtu.
Návrh prípravy rozpočtu obce na roky 2020 -2021 rámcujú podmienky rozpočtového
hospodárenia. Nadväzuje na dosiahnuté výsledky hospodárenia v uplynulých rokoch.

Hlavný zámer návrhu rozpočtu je zabezpečiť vyrovnaný bežný rozpočet. Odhad príjmov
na rok 2019 vychádza z vývoja roku 2018 a to v jednotlivých druhoch miestnych daní,
poplatkov, z transferov a iných príjmov a z prognózy vývoja makroekonomických
ukazovateľov a zo schválených a pripravovaných zákonov v daňovej legislatíve.
Výška rozpočtovaných transferov je predpokladaná. Navrhovaná suma vychádza z
doteraz známych skutočností z roku 2018.

