
Programový rozpočet Obce Opatovce
na roky 2010 - 2012

 

Programový  rozpočet  obce  Opatovce  na  rok  2010-2012  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.  523/2004  Z.z.  o rozpočtových  pravidlách  verejnej  správy  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, 

Programový rozpočet obce Opatovce na rok 2010 

               Programový rozpočet Obec Opatovce na rok 2010 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi 
príjmami  a výdavkami  (vrátane  príjmových  a výdavkových  finančných  operácií)  je  0.  Bežný  rozpočet  je 
navrhovaný ako schodkový vo výške 3127 EURO, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 59763 
EURO. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu je krytý  príjmovými finančnými operáciami .

Návrh Programového rozpočtu obce Opatovce na rok 2010 je  zostavený na základe  požiadaviek 
a potrieb  obyvateľov obce Opatovce.  
         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 2010-2012 
je rozpočtovaných 12 programov.

  Návrh Programového rozpočtu  obce  Opatovce  na roky 2011-2012 je  uvedený v textovej  časti 
Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2011-2012 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov záväzný.         



1.   P  R  Í  J  M  O V  Á     Č  A S  Ť

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.
           
           Tabuľka č.1:
                                                                         v EURO

B e ž n é   p r í j m y 78510
  - daňové príjmy 75372
  - nedaňové príjmy 2773
  - granty a transfery 365

B e ž n é    p r í j m y                                                                   78510 EURO

1. Daňové príjmy1. Daňové príjmy                                                                                   75372 EURO                                                                         75372 EURO    

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ........................ 51000 EURO
   - v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnos dane z príjmov  fyzických osôb je príjmov 
rozpočtu obce. 

1.2. Daň z nehnuteľnosti …............................................................................ 17957 EURO
Daň  z nehnuteľnosti  upravuje  zákon  č.582/2004  o miestnych  daniach  a poplatku  za  komunálne 

odpady  a drobné  stavebné  odpady  v znení  neskorších  predpisov.  Daň  z nehnuteľností  sa  člení  na  daň 
z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrúbenie dane je rozhodujúci stav 
k 1.januáru  zdaňovacieho  obdobia.  Na  zmeny  skutočností  rozhodujúcich  pre  daňovú  povinnosť,  ktoré 
nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

1.3. Daň za psa..................................................................................        165 EURO
Pre vyrúbenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia.

1.4. Daň za užívanie verejného priestranstva ................................................    50 EURO
Predmetom  dane  za  užívanie  verejného  priestranstva  je  v zmysle  zákona  č.582/2004  Z.z. 

o miestnych  daniach  a poplatku  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady  v znení  neskorších 
predpisov  osobitné  užívanie  verejného  priestranstva  (umiestnenie  zariadenia  na  poskytovanie  služieb, 
stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla).
 
1.5. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad .....................  6200 EURO

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 
Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je:

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na 
území obce na iný účel ako na podnikanie

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
obce na iný účel ako na podnikanie

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na 
účel podnikania

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch môže   obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:
• komunálneho  odpadu  z domácností  fyzických  osôb  (FO),  právnických  osôb  (PO)  a fyzických  osôb 

podnikateľov (FOP), 
• odpadu z čistenia ulíc,
• odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,



• bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
• drobného stavebného odpadu od FO,
• separáciu odpadu.

2. Nedaňové príjmy                                                                        2773 EURO2. Nedaňové príjmy                                                                        2773 EURO

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov ................................................................. 165 EURO
- príjem  vyplýva z predpokladu uzatvorenia nájomných zmlúv na hrobové miesta

2.2. Príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov …................................ 2058 EURO
- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. 

2.3. Ostatné administratívne poplatky .............................................................. 400 EURO
 - administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov –    za  vydanie rybárskych  lístkov, žiadosť o povolenie stavby 
a o dodatočné povolenie stavby a pod.
2.4. Z náhodného predaja služieb................................................................... 150 EURO

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov, kopírovanie a pod.

3. Granty a3. Granty a          transfery transfery                                                                             365 EURO                                                              365 EURO    
Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2010 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
1.  Prenesený výkon štátnej správy                                                                3651 EURO

K     a     p i     t á l o     v     é    p r í j m y                                                        99581 EURO  

1. Transfery                                                                                 170758 EURO1. Transfery                                                                                 170758 EURO

1.1. Zo štátneho rozpočtu                                                                             63300 EURO
1.2. Prostriedky z Európskej únie                                                               107458 EURO

Finančné operácie                                                      75645 EURO, 

1.1.            Bankové úvery                                                                    42000 EUROBankové úvery                                                                    42000 EURO    

            Dlhodobé bankové úvery                                                42000 Euro

 
2.      Prevod z prostriedkov peňažných fondov                     33645 EURO  

     Prevod z rezervného fondu                                             33645EURO



Programový rozpočet na roky 2011-2012

Bežné príjmy 2011 2012

Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku 72957 77957
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný samosp. 55000 60000

121 Daň z nehnuteľnosti 17957 17957

Daňové príjmy – dane za špecifické služby 6415 6415
133001 Za psa 165 165
133012 Za využívanie verejného priestranstva 50 50
133013 Za komunálne odpady a drobné stav. od. 6200 6200

Nedaňové príjmy – príjmy z vlastníctva majetku 2223 2223
212002 Prenájom pozemkov 165 165
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov 2058 2058

Nedaňové príjmy – administratívne poplatky.... 550 550
221 Administratívne poplatky 400 400
223 Poplatky z náhodného predaja služieb 150 150

Tuzemské bežné granty a transfery 398 398
312001 Zo štátneho rozpočtu prenesený výkon 398 398

Bežné príjmy  SPOLU 82543 87543


	B e ž n é   p r í j m y 

