Dôvodová správa
k návrhu rozpočtu Obce Hronsek na rok 2012
Návrh rozpočtu Obce Hronsek na rok 2012 reflektuje na výsledky hospodárenia obce
v predošlom období a prihliada na zámery rozpočtu na rok 2012. V daňových príjmov vo
výnosoch dane z príjmov nie sú zohľadnené negatívne vplyvy faktorov , predovšetkým
vplyvu finančnej krízy to znamená, že rozpočet v kategórií daň z príjmov fyzickej osoby
obce sa nemenil. Rozpočet obce obsahuje zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať
z výdavkov rozpočtu.
Rozpočet je základom finančného hospodárenia obce a je zostavený na jeden kalendárny rok.
Rozpočet Obce Hronsek na rok 2012 je zostavený na základe bilancie v oblasti príjmovej a
výdavkovej časti rozpočtu obce a predstavuje zosúladenie finančných zdrojov obce so
zámermi obce v rámci hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Súčasťou predkladaného
návrhu na rok 2012 je rozpočet v programovej štruktúre, ktorý je nástrojom účinného
prepojenia strategických cieľov a rozpočtových zdrojov.
Programový rozpočet Obce Hronsek na rok 2012 je zostavený v súlade s nasledovnými
právnymi normami:
- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov
v
znení
neskorších
predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov
územnej
samospráve,
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady
a
drobné
stavebné
odpady
v
znení
neskorších
predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov,
ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická
klasifikácia
rozpočtovej
klasifikácie,
- s príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 č.
MF/008083/2011-411
- v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Obce Hronsek.
II. VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ROZPOČTU
Návrh bežného rozpočtu obce na rok 2012 sa zostavuje ako vyrovnaný . Jednotlivé
programy sú bližšie definované, majú svoje zámery a ciele. K tvorbe návrhu rozpočtu sme
použili nasledovné východiská:
- údaje zo zmlúv a z dostupných informácií
- príjmy a výdavky podľa skutočností r. 2011 (čo sa týka výšky)
- nové, resp. zvýšené údaje podľa plánovaných predpokladov ich realizácie v r. 2012
- 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. Transfery
III. FINANČNÝ RÁMEC ROZPOČTU
1, Bežný rozpočet je navrhovaný ako vyrovnaný vo výške 136 891 Eur.
2, Kapitálový rozpočet je -5 100 Eur.
3, Rozpočet finančných operácií je +40 000 Eur.

Rekapitulácia návrhu bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných
operácií na rok 2012 je prílohou č. 1.
Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi
rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových
programov a aktivít. Pre roky 2012 je rozpočtovaných do 10 programov, ktoré predstavujú 40
podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.
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