Dôvodová správa
Hlavným ekonomickým nástrojom hospodárenia obce v príslušnom roku, ktorým sa
riadi financovanie úloh, samosprávne funkcie a prenesený výkon štátnej správy, je
rozpočet obce.
V súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení zmien a doplnkov je rozpočet spracovaný na tri roky, t. j. na roky
2016 až 2018.
Rozpočet príjmov a výdavkov Obce Spišská Teplica na rok 2016 je záväzný,
rozpočty na nasledujúce dva roky, t. j. na roky 2017 a 2018 nie sú záväzné. Podľa
ústavného zákona 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti a zákona č. 69/2012
Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 523/2004 Z. z. s účinnosťou od 01. 03. 2012
súčasťou rozpočtu verejnej správy je aj schválený rozpočet verejnej správy na bežný
rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje
o skutočnom plnení rozpočtu verejnej správy za predchádzajúce dva rozpočtové roky.
Pri tvorbe rozpočtu na rok 2016 sme zohľadňovali platné, resp. navrhované znenia
nasledovných dokumentov a legislatívnych noriem:
- návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2016 – 2018, ktorého súčasťou je aj
rozpočet obcí na rok 2016
- návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2015, zákon č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy, ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o
rozpočtovej zodpovednosti, zákon č. 582/2004 Z. z.
- o miestnych daniach a miestnom poplatku, zákon č. 564/2004 Z. z.
- o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, nariadenie vlády SR č.
668/2004 Z.z.
- o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- platná kolektívna zmluva na rok 2015 a kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Návrh rozpočtu je vypracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Príručkou na
zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 číslo
MF/010175/2004-42, t. j. príjmová časť rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie a
výdavková časť rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie (hlavné kategórie) s
rozpracovaním do programového rozpočtu.
Návrh programového rozpočtu so stanovenými cieľmi a merateľnými ukazovateľmi je
členený do 11 programov.
Návrh rozpočtu na roky 2016 – 2018 je zostavený na základe požiadaviek poslancov
OZ, školského zariadenia a organizácií pôsobiacich na území obce vo verejnom
záujme.
Rozpočet Obce Spišská Teplica na rok 2016 je navrhnutý ako vyrovnaný v
celkovej výške 1 110 602 €.
Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 1 090 273 €, bežné výdavky vo výške

1 035 602 €, kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 1 164 € a kapitálové
výdavky vo výške 75 000 €. Prebytok bežného rozpočtu je v celkovej výške
54 671 €.
Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami
a pasívami (finančné operácie). V príjmovej časti sú to prostriedky rezervného fondu
vo výške 19 165 €.
V návrhu rozpočtu sú vyjadrené finančné vzťahy aj k fyzickým osobám –
podnikateľom a k právnickým osobám pôsobiacim na území obce, vyplývajúce pre
nich zo všeobecne záväzných nariadení obce a z uzatvorených zmluvných vzťahov. Z
dôvodu presunu kompetencií zo štátnej správy na samosprávu rozpočet obce
obsahuje aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu. Súčasťou návrhu rozpočtu obce sú
aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií, ktorých obec je
zriaďovateľom.

