DÔVODOVÁ SPRÁVA
K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE HRONSEK NA ROKY 2013-2015
Návrh programového rozpočtu obce Hronsek na roky 2013 – 2015 je zostavený
v súlade s nasledovnými právnymi normami:
- zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým
sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- ostatnými právnymi predpismi a internými smernicami platnými v čase predloženia
návrhu programového rozpočtu obce Hronsek
Návrh programového rozpočtu obce Hronsek na roky 2013 – 2015 je zostavený na tri
rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy
a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2013. Viacročný rozpočet tvorí rozpočet obce na
príslušný rozpočtový rok a rozpočet na nasledujúce dva roky, pričom príjmy a výdavky
rozpočtov na nasledujúce dva roky po príslušnom rozpočtovom roku nie sú záväzné.
II. VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ROZPOČTU
Návrh programového rozpočtu obce Hronsek na rok 2013 je zostavený na základe
predpokladaného budúceho vývoja v roku 2013 v súlade so schváleným rozpočtovým
harmonogramom na zostavenie rozpočtu a zapracovaných predložených požiadaviek
subjektov rozpočtového procesu (Komisia kultúry a ZPOZU a športu, Komisia sociálnozdravotná, Obecný hasičský zbor, Dobrovoľný hasičský zbor, Rímsko katolícka cirkev, TJ
Hronsek, Spoločenstvo evanjelickej mládeže pri ECAV). Návrh rozpočtu bol prerokovaný
s predsedníčkou finančnej komisie a hlavnou kontrolórkou obce Hronsek.
Pri zostavovaní návrhu rozpočtu zohrávala významnú úlohu štruktúra výdavkov v rámci
jednotlivých programov. Navrhnutých je 10 programov, z ktorých niektoré sú členené na
prvky tak, aby boli obsiahnuté všetky činnosti a zámery, ktoré bude obec Hronsek v
nasledujúcom období vykonávať.
Návrh bežného rozpočtu obce na rok 2013 sa zostavuje ako vyrovnaný . K tvorbe návrhu
rozpočtu sme použili nasledovné východiská:
- údaje zo zmlúv a z dostupných informácií
- príjmy a výdavky podľa skutočností r. 2012 (čo sa týka výšky)
- nové, resp. zvýšené údaje podľa plánovaných predpokladov ich realizácie v r. 2013
- špecifikácia podľa účtovného zaradenia

V nasledujúcej fáze rozpočtovania boli formulované merateľné ukazovatele, ktoré boli
postupne priradené jednotlivým programom a ich zložkám. Sú to nástroje na monitorovanie a
hodnotenie plnenia cieľa programu. Prostredníctvom nich meriame pokrok pri plnení cieľa.
Cieľom implementácie programového rozpočtovania v štruktúre 10-tich programov
uvedených v nasledovnom prehľade:
Prehľad programového rozpočtovania na báze
10 programov:
1. Verejné služby
2. Interné doklady
3. Služby občanom
4. Požiarna ochrana
5. Bezpečnosť
6. Odpadové hospodárstvo
7. Kultúra- šport
8. Ochrana prírody a krajiny
9. Sociálne služby
10. Granty a transfery
III. FINANČNÝ RÁMEC ROZPOČTU
1, Bežný rozpočet je prebytkový s prebytkom vo výške 3 262 €
2, Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 26 375€. Schodok vo výške 26 375€ je
krytý prebytkom bežného rozpočtu (3 262 €) a príjmovými finančnými operáciami
(23 113 €).
3, Rozpočet finančných operácií je 23 113€
Tabuľková časť programového návrhu rozpočtu na roky 2013-2015 na základe východísk
v prílohe č. 1.:
- tabuľková časť programového rozpočtu na roky 2013
- tabuľková časť programového rozpočtu na roky 2014 – 2015
V súlade s Ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti súčasťou
návrhu rozpočtu sú v prílohe č. 2.:
- údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky 2010-2011
- údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 2012
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