Rozpočet Obče Dolná Krupá ná rok 2019
á viáčročný rozpočet ná roký 2019 -2021
Rozpočet Obce Dolná Krupá na rok 2019 je zostavený nasledovnými právnymi normami:
 zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení nesk.
predpisov,
 zákon č. 523/2004 Z.z. o pravidlách verejnej správy v znení nesk. predpisov,
 zákon č. 369/1990 Z.z.. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov,
 zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení nesk. predpisov,
 zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení nesk. predpisov,
Rozpočet Obce Dolná Krupá na rok 2019 je schválený ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi
príjmami a výdavkami je 0. Rozpočet je uvedený v eurách (€).
Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 116 659 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so
schodkom 135 153 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý plánovaným prebytkom
bežného rozpočtu v sume 116 659 € a prevodom z rezervného fondu v sume 18 494 €. Vo
finančných operáciách je rozpočtovaný prevod prostriedkov z rezervného fondu v sume
18 494 €.
Schválený rozpočet na rok 2019 je v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskor. predp. záväzný.
Návrh rozpočtu vo výdavkovej časti je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah
medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných
rozpočtových programových aktivít. Pre roky 2019– 2021 je rozpočtovaných z 13 programov
12 programov, ktoré predstavujú aktivity slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov.
Pri tvorbe rozpočtu na r.2019-2021 bol východiskom rozpočet z predchádzajúceho
obdobia. Kapitálové výdavky v r.2019 sú rozpočtované na realizáciu parkoviska v ZŠ s MŠ, na
rekonštrukciu chodníkov Novák-Apimed, Jozefínum-Školská, na odvodnenie časti MK
Hoštáky pri Žákovi, vybudovanie vodovodu v starej časti Potôčkov, na varný kotol do školskej
jedálne, na vypracovanie projektovej dokumentácie na protipovodňové opatrenia a na
rekonštrukciu kultúrneho strediska-interiér, kuchyňa, priestory za javiskom- zostalo
z pôvodných 92 000 € (rozpočet z r.2018) 43 063 €, z dôvodu, že značne vzrástli požiadavky
Základnej školy s materskou školou na úseku originálnych kompetencií – financovanie
ďalšieho zamestnanca na polovičný úväzok v materskej škole pri nezmenenom počte detí
a taktiež ďalšieho zamestnanca na plný úväzok do školskej jedálne –ak budú schválené tzv.
„obedy zadarmo“. Obecné zastupiteľstvo pred prerokúvaním návrhu rozpočtu na r. 2019 2021 najprv ešte posúdilo odôvodnenosť požiadaviek ZŠ s MŠ na prijatie ďalších
zamestnancov a potrebu nových zamestnancov uznalo ako odôvodnenú aj s dopadom na
rozpočet obce.

Schvaľovaniu rozpočtu predchádzalo ešte oboznámenie sa poslancov so žiadosťami
o dotácie z rozpočtu obce pre neziskové organizácie v zmysle platného VZN o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce. Sumár žiadaných finančných prostriedkov bol na návrh členov
komisie finančnej, sociálnej, obchodu a služieb znížený o 4000 €, po tomto znížení do
bežného rozpočtu bolo doplnených 1510 € a kapitálový rozpočet bol o 1510 € znížený
v programe komunikácie (Rekonštr. chodníka Jozefínum-Školská, Novák-Apimed).
V r.2020 v kapitálovej časti rozpočtu je plánovaná rekonštrukcia chodníkov, rigolov
a miest. komunikácií a výstavba oddychovej zóny. Na r.2021 je to výstavba zberného dvora,
ak sa dovtedy nepodarí získať nenávratné zdroje financovania na jeho výstavbu - ak by bolo
financovanie zabezpečené z iných zdrojov, v r. 2020 sa upresní kam budú tieto financie
rozpočtované (napr. denný stacionár).
Rozpočet obsahuje aj údaje o skutočnom čerpaní rozpočtu obce za r.2016 a 2017,
schválený rozpočet na r.2018 a očakávanú skutočnosť za r.2018 (k 31.8.2018 odoslaná do
Rezortného informačného systému pre samosprávu).
Rozpočet Obce Dolná Krupá na roky 2019 – 2021 je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu.
Rozpočet na roky 2020 – 2021 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskor. predp. záväzný. Návrh
viacročného rozpočtu Obce Dolná Krupá na roky 2020 – 2021 je zostavený ako vyrovnaný.
V bežnom rozpočte je plánovaný prebytok, ktorým bude krytý schodok kapitálového
rozpočtu. Vo finančných operáciách nie je rozpočtovaný prevod prostriedkov z rezervného
fondu.
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