Komentár k rozpočtu príjmov a výdavkov Obce Huncovce
pre roky 2016, 2017, 2018
Obec Huncovce zostavuje viacročný rozpočet na roky 2016-2018 v zmysle zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v členení – § 9 a 10 a Ústavného
zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.
Viacročný rozpočet obce je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce,
v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja obce a jej občanov. Rozpočet sa navrhuje a schvaľuje
na obdobie troch rokov, pričom rozpočet na rok 2016 je záväzný a rozpočty na nasledujúce dva
roky sú orientačné. Z toho dôvodu nie sú ani konkrétne rozpisované v komentári. Komentár je
zameraný na rok 2016.
Rozpočet sa predkladá v nasledovnom členení: skutočnosť 2013, skutočnosť 2014,
schválený rozpočet 2015, očakávaná skutočnosť 2015, návrh 2016, 2017 a 2018.
Bežný rozpočet obce pre 2016 je navrhnutý ako prebytkový. Kapitálový rozpočet je navrhnutý
ako schodkový s tým, že schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý bežnými príjmami obce.

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU:
Bežné príjmy
100 Daňové príjmy
111003 Výnos dane z príjmov územnej samospráve
- výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – podľa predbežných informácií
sekcie finančnej kontroly, Združenia miest a obcí Slovenska, výnos dane z príjmov
fyzických osôb zo závislej činnosti je ovplyvnený vývojom zamestnanosti a rastom
miezd. Na základe zverejnených informácií nám bude pridelená podielová daň vo výške
938 308 eur
121 Dane z majetku
- ide o príjem dane z nehnuteľností v členení: daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z
bytov
130 Domáce dane na tovary a služby
- príjem z miestnych daní zahrňuje: daň za psa, za užívanie verejných priestranstiev, za
reklamné a informačné zariadenia, ambulantný predaj, zber, odvoz a vývoz odpadu a
uloženie TKO
200 Nedaňové príjmy
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
- príjmy z prenájmu pozemkov,
- z prenajatých nebytových priestorov
221 Administratívne poplatky
- administratívne poplatky správne
- overovanie matrika
- správne poplatky spoločný stavebný úrad
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodilého predaja a služieb
- za relácie v miestnom rozhlase

-

príjem za stočné
režijné náklady ŠJ pri ZŠ v Huncovciach
režijné náklady ŠJ pri MŠ V Huncovciach
za školné v MŠ Huncovce
za školné v ŠKD pri ZŠ Huncovce

240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov
- úroky z finančných vkladov – prijaté úroky z bankových účtov
292 Iné nedaňové príjmy
- príjem z dobropisov
- príjem z refundácie kukanádob
300 Granty a transfery
V bežných príjmoch sa rozpočtuje decentralizačná dotácia na prenesené kompetencie v
oblasti školstva. Financovanie zamestnancov regionálneho školstva upravuje zákon č. 597/2003
Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov. V súlade s vyššie uvedeným zákonom sa osobné výdavky pre zamestnancov
regionálneho školstva osobitne neurčujú, ale ustanovuje sa normatívne financovanie škôl a
školských zariadení. Normatív na žiaka je stanovený ako súčet mzdového normatívu a
prevádzkového normatívu.
Okrem normatívnych finančných prostriedkov sú školám poskytované aj finančné
prostriedky nenormatívne a to: dotácie na vzdelávacie poukazy, výchova a vzdelávanie žiakov
zo sociálne znevýhodneného prostredia, výchova a vzdelávanie 5-ročných detí v materských
školách, odchodné prípadne aj havarijné situácie v školách.
Dotácie na prenesený výkon štátnej správy sú poskytované aj na činnosť stavebného
úradu, správu komunikácií a životného prostredia a evidenciu obyvateľstva. Rozpočtujú sa
príjmy z ÚPSVaR a to rodinné prídavky, dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre deti v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých
príjem je najviac vo výške životného minima a dotácie na podporu výchovy k plneniu školských
povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.
Príjmy poskytnuté z ÚPSVaR na projekty Podpora zamestnanosti, aktivačná činnosť a
Osobitný príjemca. V roku 2016 bude poskytnutá dotácia na parlamentné voľby.

Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy sa pre roky 2016–2018 rozpočtujú iba za príjem z predaja pozemkov.

Finančné operácie
Príjmy z finančných operácií sa pre roky 2016-2018 nerozpočtujú.

VÝDAJOVÁ ČASŤ ROZPOČTU:
Výdavková časť rozpočtu je spracovaná v programovom rozpočte a výdavky sú sústredené do jednotlivých programov s cieľmi a merateľnými ukazovateľmi.

Bežné výdavky
Bežné výdavky sú rozpočtované pre:
- obecnú samosprávu
- obecné zastupiteľstvo
- civilnú ochranu
- požiarnu ochrana
- uloženie odpadu
- zber a vývoz odpadu
- verejné osvetlenie
Ďalej sú rozpočtované výdavky na šport: TJ Tatran Huncovce a Karate klub. Taktiež je
rozpočtovaný aj transfer dobrovoľnému hasičskému zboru. Medzi bežné výdavky patria aj
výdavky na úpravu miestnych komunikácii. Výdavky na kultúru sú rozpočtované na prevádzku
obecnej knižnice a jednotlivé kultúrne podujatia.
Na prevádzku budov sa predpokladajú výdavky na opravu a údržbu budovy obecného úradu,
knižnice, objektu komunitného centra a vstupu do areálu budovy obecného úradu.
Rovnako ako v príjmovej časti sú rozpočtované vo výdavkovej časti transfery:
- register obyvateľstva
- správa komunikácií
- ochrana životného prostredia
- Spoločný stavebný úrad
- rodinné prídavky
- strava v hmotnej núdzi
- projekt ÚPSVaR na podporu rozvoja zamestnanosti
- školské potreby
- CVČ od obcí
- parlamentné voľby
- osobitný príjemca
- aktivačná činnosť
Rozpočet pre školy – originálne kompetencie - je rozpočtovaný pre:
- MŠ Huncovce
- Školský klub detí pri ZŠ Huncovce
- Školská jedáleň pri ZŠ Huncovce
- Centrum voľného času pri ZŠ Huncovce
- Škola v prírode (ZŠ Huncovce)
- Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Huncovciach
- spolufinancovanie obce: Dotácia ÚPSVaR na vytvorenie pracovného miesta v ZŠ Huncovce

Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky sú rozpočtované na:
- výstavbu prístupovej komunikácie ku školskej jedálni,
- rekonštrukciu oplotenia objektu športového areálu,
- majetkové vysporiadanie pozemkov pod cyklotrasou,
- pretlak pod štátnou cestou ul. Školská,

-

rekonštrukciu miestnej komunikácie ul. Cintorínska I. etapa,
projektovú dokumentáciu na rozšírenie infraštruktúry obce.

Finančné operácie
Výdavkové finančné operácie sa pre roky 2016 – 2018 nerozpočtujú.

Súčasťou rozpočtu obce sú aj rozpočty rozpočtových organizácií, teda škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Huncovce. Každá škola a zariadenie má
spracovaný svoj rozpočet, ktorý je súčasťou programového rozpočtu obce Huncovce.

V Huncovciach, dňa 14.12.2015

Vypracovala: K. Dubcová

