
Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2013-2015 

 

1. Predkladanie návrhu príjmov a výdavkov obce Lovinobaňa vo forme viacročného rozpočtu je 

obligatórne upravené v platnej legislatíve. 

2. Legislatívnym rámcom, na základe ktorého sa uvedený materiál predkladá, je zákon č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v z. n. p., zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. 

o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý nadobudol účinnosť 1.3.2012 

3. Obsahová stránka rozpočtu obce, ako základného dokumentu, do ktorého sa premieta 

plánovanie nakladania s finančnými prostriedkami, je koncipovaná v týchto častiach: 

- Programový rozpočet obce Lovinobaňa na roky 2013 – 2015 (tzv. textová časť) 

- Príjmová časť rozpočtu 

- Výdavková časť rozpočtu – zostavená v programovej štruktúre obce Lovinobaňa, pričom 

je zohľadnená aj funkčná a ekonomická klasifikácia položiek rozpočtu. 

4. Predkladaný návrh rozpočtu obce Lovinobaňa kvantifikuje výdavky alokované do 6-tich 

programov programovej štruktúry. V zmysle zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej 

zodpovednosti je obec od roku 2013 povinná zostavovať rozpočet v členení na skutočné 

čerpanie za predchádzajúce dva rozpočtové roky, rozpočet bežného roka, očakávaná 

skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na tri nasledujúce roky, preto je takto spracovaný 

aj predložený návrh rozpočtu. Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2013, 

pričom rozpočty na roky 2014 a 2015 sú len orientačné a budú sa upresňovať v ďalšom 

rozpočtovom roku. Návrh rozpočtu obce Lovinobaňa na rok 2013 pokračuje v dosiahnutých 

výsledkoch hospodárenia v uplynulých rokoch. Pri zostavovaní rozpočtu sa vychádzalo 

z viacročného rozpočtu schváleného v minulom období ako aj z predpokladaného podielu na 

výnosoch daní v správe štátu. Vychádzalo sa z doteraz známych skutočností a nadväzuje na 

predpokladané príjmy a výdavky, ktoré okrem iného obsahujú očakávaný nárast energií 

a inflácie. Vychádzalo sa taktiež z povinností pre obec uložených zákonmi, z uzatvorených 

zmluvných vzťahov, z rozvojových plánov, prevádzkových potrieb a z požiadaviek 

a pripomienok obyvateľov obce. 

Rozpočet je členený na rozpočet príjmov a výdavkov v členení na bežné, kapitálové 

a finančné operácie v štruktúre podľa programov a ekonomickej a funkčnej klasifikácie. 

V predloženom návrhu rozpočtu bola dodržaná hlavná zásada pri zostavovaní rozpočtu, a to 

zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu. 

Rozpočet obce Lovinobaňa na rok 2013 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 

1055566€, to znamená, že je nulový rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane finančných 

operácií). 

Rozpočet bežných príjmov a bežných výdavkov bol zostavený ako prebytkový. Bežné príjmy 

sú navrhované v objeme 1027700€ a bežné výdavky sú navrhované v objeme 947566€. 

Prebytok bežného rozpočtu je 80134€. 

Rozpočet kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov bol zostavený ako schodkový. 

Celkový deficit kapitálového rozpočtu je vo výške 89900€. Kapitálové príjmy sú navrhnuté 

v objeme 2100€ a kapitálové výdavky sú navrhnuté v objeme 92000€.  Na zabezpečenie 



vyrovnanosti kapitálového rozpočtu je celý schodok kapitálového rozpočtu krytý prebytkom 

bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií.  

Príjmové finančné operácie sú navrhované v objeme 27566€, výdavkové finančné operácie sú 

navrhované v objeme 16000€. Prebytok finančných operácií je 9766€. 

 

Rozpočet na rok 2012 nebol základňou, z ktorej by sa automaticky pristupovalo v roku 2013 

ku kvantifikácii výdavkov príslušnej rozpočtovej kapitoly, ale vytvára predpoklady 

k zostaveniu príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, keď je možné rozdeliť len taký objem 

finančných prostriedkov, ktorý je reálne k dispozícii.  

Hlavný zámer návrhu rozpočtu je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet. Odhad príjmov na rok 2013 

vychádza z vývoja roku 2012, a to v jednotlivých druhoch miestnych daní, poplatkov, 

z transferov a iných príjmov. Vyčleňuje sa špecifikovaný objem prostriedkov a okruh priorít, 

ktoré bude potrebné získanými zdrojmi zabezpečiť. Každé navýšenie jednotlivého výdavku 

oproti roku 2013 bude musieť byť eliminované znížením iného výdavku.  

Výška rozpočtovaných transferov je predpokladaná, doposiaľ nepotvrdená štátnym 

rozpočtom. Navrhovaná suma vychádza z doteraz známych skutočností z roku 2012. 

 

V zmysle § 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. je návrh rozpočtu obce 

Lovinobaňa na rok 2013 a výhľad na roky 2014 a 2015 od 22.11.2012 zverejnený na úradnej 

tabuli obce Lovinobaňa ako aj na internetovej stránke obce Lovinobaňa k vyjadreniu 

verejnosti. 

 

 

Vypracovala: Ing. Terézia Ondrisová 

V Lovinobani 12.12.2012 

 


