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NÁVRH NA UZNESENIE: 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje                  zmenu rozpočtu vykonanú rozpočtovým opatrením v zmysle §20 

„Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Zemné“  

                                 celkom vo výške                                                                 67.000,00 € 

                                v tom: 

a)  bežné príjmy a výdavky v programe 09 – Vzdelávanie  + 15.000,00€ 

v programovom členení: RO
1
- ZŠ VJM  10.000,00 

         ZŠ VJS    5.000,00  

a) bežné príjmy a výdavky v programe 01-10 Obec vo výške +52.000,00 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Schválený rozpočet obce na rok 2019 uznesením obecného zastupiteľstva, číslom uzn.: 15-

16/141218-Z, dňa 14. 12. 2018, pri dodržaní vyrovnanosti rozpočtu ako aj pri zohľadnení 

príjmov a výdavkov obce a jej rozpočtových organizácií uplatnením rozdielneho   prístupu 

k financovaniu originálnych kompetencií a prenesených kompetencií obce, bol stanovený vo 

výške 1.348.840.00 EUR.  

Podľa §4 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v z. n. p
2
, sú súčasťou 

rozpočtu obce rozpočty   príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií obce, vzhľadom aj na 

skutočnosť, že  obec súbežne vykonáva  prenesené kompetencie štátu a zabezpečuje aj 

originálne kompetencie. 

1.) Prenesené  kompetencie štátnej správy na obec sa vykonávajú v mene štátu, štát je 

zodpovedný za riadenie a kvalitu realizovaných činností a za financovanie prenesených 

kompetencií., ktoré však obvykle musia byť doplnené aj z bežných  zdrojov financovania 

obcou: sú to matrika, výkon stavebného poriadku, časť činnosti v školstve. 

2.) K originálnym kompetenciám obcí patrí najmä: územnoplánovacia činnosť, rozvoj 

bývania, regionálny rozvoj, rozvoj cestovného ruchu, tvorba a ochrana životného 

prostredia, výstavba, údržba a správa miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, 

cintorín, kultúrnych športových  a pamätihodnosti   v obci, verejné osvetlenie, odvádzanie 

odpadových vôd, ochrana majetku a bezpečnosti obyvateľov v obci, výchova 

a vzdelávania, školské zariadenia, prezentácia a rozvoj kultúrnych hodnôt, rozvoj telesnej 

kultúry a športu, starostlivosť o deti a mládež, zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti 

a plnenie úloh na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu. 

Rozdielny prístup  je v systéme financovania.  

Kým na prenesené kompetencie ŠS sú striktne určené finančné prostriedky, sú zabezpečené 

prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu a prevedené do rozpočtu obce   v zmysle 

zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

v z. n. p. a sú prevedené a vyčíslené vo výdavkovej časti RO predovšetkým na úhradu 

nákladov na mzdy a platy vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, na 

                                                           
1
 RO- rozpočtová organizácia obce  s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

2
 v z. n. p. – v znení neskorších predpisov  



sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie, prevádzky, modernizácie 

učebných pomôcok, špeciálnych  učebných pomôcok a kompenzačných  pomôcok.  

Rozpočet obce a jej rozpočtových organizácií na rok 2019  

Príjem:       1.348.840,00 € 

Výdavky:   1.348.840,00 € 

 

V tom RO:  

1.1) k 01.01. 2019 

       z kapitoly štátneho rozpočtu na prenesený výkon ŠS v oblasti školstva:  463.982,00 €  

       na originálne kompetencie ŠKD
3
(z podielových daní)                        21.592,00 € 

1.2) k 30.06.2019 

rozpočet RO bol upravený z kapitol ŠR   o  +42.538,20 €   na                         506.520,20 € 

originálne kompetencie – ŠKD bez zmeny                   21.592,00  

1.3) k 20.08.2018 – úprava  a návrh na zapracovanie do rozpočtu 2019 

Okresný úrad v Nitre, odbor školstva, v zmysle §15 zákona č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ 

a školských zariadení v znení neskorších predpisov, v rámci „dohodovacieho konania“ 

upravil záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu bežných výdavkov na rok 2019 

o normatívne finančné prostriedky nasledovne: 

Bežné výdavky spolu (EK 600)           + 15.000,00 EUR 

 účelom  úpravy rozpočtu po dohodovacom konaní 2019 

na dofinancovanie osobných nákladov  

     v programovom členení: RO
4
- ZŠ VJM  10.000,00 

         ZŠ VJS               5.000,00 

 

Návrh na úpravu rozpočtu k 20.08.2019                       + 15.000,00    

a návrh  zapracovanie do normatívnych FP
5
 na rok 2019. 

 Upravený rozpočet – normatívne a nenormatívne  spolu (506.520,20 +15.000) =      521 520,20  

 

V tom Obec  

2.1.) k 01.01.2019  na zabezpečenie kompetencií obce v rozpočte na bažné výdavky boli 

vyčlenené FP          vo výške    755.417,20  € 

2.1.) k 30.06.2019  zvýšenie aj na PV ŠS – matrika, voľby, SSÚ
6
 na                788.431,53 €  

Obec zostavuje svoj rozpočet podľa rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka  pri 

dodržaní rozpočtovej zodpovednosti, berúc do úvahy kompetencie obce, predpisy obce,  

Nariadenia vlády SR o originálnych kompetencií na rok 2019 a dostupné  štatistických údaje 

o rozdeľovaní výnosu danie z príjmov. V prípade obce, v rozpočte na rok 2019, výška 

podielových daní, ako jedna zo základných príjmov na zabezpečenie originálnych 

kompetencií obce, bola stanovená v časti EK
7
 100 – daňové príjmy-  vo výške 593.824,00 €, 

                                                           
3
 ŠKD – školský klub detí  

4
 RO- rozpočtová organizácia obce  s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

5
 FP – finančné prostriedky  

6
 SSÚ – spoločný stavebný úrad  

7
 EK  - ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie  



na základe prepočítaného príjmy PDFO
8
, + 7.524,61 vo výške skutočnej čiastky 

vyúčtovaných daní bola zapracovaná v rozpočte k 30.06.2019. Na základe východiskových 

štatistických údajov a podielu obcí na výnose DPFO pre rok 2019, vychádzajúc zo zdrojov  

poslancami NR SR schváleného rozpočtu na rok 2019, ktorý je súčasťou rozpočtu verejnej 

správy na roky 2019-2021, pri prepočte na základe  nadmorskej výšky obce a pri určení 

základných parametrov obce , na základe skutočných prepočtov,  navrhujeme úpravu  

podielových daní  + 52.000,00 eur pri zabezpečení vyrovnaného rozpočtu, na výkon činnosti 

originálnych kompetencií v programovom členení 01-09. 

V tom:   

Program 01 -10           + 52.000,00 

 RO - na originálne kompetencie v programe 09 – Vzdelávanie ŠKD          2.000,00          

 Obec Program 01 -10                    50.000,00 

(v tom: matrika, OcZ, dohody, základná kancelárska technika, mzdy, odvody, služby,  

realizácia projektových zámerov, zabezpečenie základných služieb v rámci komunikácií 

a verejných priestranstiev,   služby v odpadovom hospodárstve, v oblasti kultúry  a športu,   

v stravovacích a predškolských zariadeniach, sociálne zabezpečenie  v obci) 

   

Návrh na úpravu rozpočtu k 20.08.2019                       + 52.000,00    

a návrh  zapracovanie do bežných príjmov a výdavkov 
9
 na rok 2019. 

 Upravený rozpočet – v programe 01-10   spolu (788.431,53 € +52.000) =                   840  431,53    

(v tom RO ŠKD)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 PDFO – podielové dane z jpríjmov fyzických osôb 

9
 FP – finančné prostriedky  


