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DOVÔDOVÁ SPRÁVA 

k návrhu Rozpočtu obce Bellova Ves na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 

 

Materiál na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves (ďalej len „obecné 

zastupiteľstvo“) sa predkladá v súlade so zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). 

Podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení, obecnému zastupiteľstvu je 

vyhradené schvaľovať  rozpočet obce a jeho zmeny a kontrolovať jeho čerpanie (...). 

Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorým sa riadi 

financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce sa zostavuje 

sa na obdobie jedného kalendárneho roka, pričom rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym 

rokom.  

Návrh Rozpočtu obce Bellova Ves na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 

(ďalej len „návrh rozpočtu na rok 2017“) bol v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadený 

zverejnený na vyjadrenie obyvateľom obce na úradnej tabuli a webovom sídle obce od 

22.08.2017 – 08.09.2017. V uvedenom termíne nebolo do podateľne Obecného úradu 

v Bellovej Vsi doručené žiadne vyjadrenie/pripomienka k návrhu rozpočtu. 

Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2017 je spracovaný v súlade s nasledovnými zákonmi: 

 zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov,  

 zákonom č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov,  

 zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve, 

 zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  

 ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších 

predpisov (v znení účinnom od 01.01.2015), 

 zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, 

 nariadením vlády Slovenskej republiky č. 415/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane     

z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.  

 

 Návrh rozpočtu obce na rok 2017 je spracovaný v súlade so Všeobecne záväzným 

nariadením obce Bellova Ves  č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bellova Ves, internými 

predpismi a uzneseniami obecného zastupiteľstva. 

 



 Návrh rozpočtu na rok 2017 je spracovaný na trojročné obdobie, pričom návrh 

rozpočtu obce na roky 2018 a 2019 má len orientačný charakter, ktorý obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie. 

Predložený návrh rozpočtu na rok 2017 spĺňa hlavnú podmienku zostavenia rozpočtu 

obce stanovenú v § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, a to 

povinnosť obce zostaviť rozpočet obce ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet 

sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. 

 Návrh rozpočtu na rok 2017 je členený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet 

a finančné operácie. 

- bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, 

- kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, 

- rozpočet finančných operácií je zostavený ako prebytkový. 

Prebytok finančného rozpočtu je použitý na krytie schodku kapitálového rozpočtu. Príjmové 

finančné operácie predstavujú zdroje z minulých rokov a budú použité na kapitálové výdavky. 

Výsledkom súhrnu uvedených rozpočtov je prebytkový rozpočet v celkovej výške príjmov 

a výdavkov v sume 33 157,37 eur.  

Podľa § 11 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ak nie je 

rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok schválený orgánom obce do 31. decembra 

bežného roka, hospodári obec podľa schváleného rozpočtu obce predchádzajúceho 

rozpočtového roka, pričom výdavky  uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú 

v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného 

rozpočtu obce  predchádzajúceho rozpočtového  roka.  

Podľa § 11 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, rozpočtové 

príjmy a  výdavky  uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú s rozpočtom obce 

po jeho schválení. 

Obec Bellova Ves v roku 2017 hospodárila v rozpočtovom provizóriu v období od 

01.01.2017 – 13.09.2017.  

Čerpanie rozpočtu obce Bellova Ves za rok 2016 v čase rozpočtového provizória  

v období od 01-08/2017 

    

    Obdobie rozpočtového Príjmy Výdavky 
 provizória (v eurách) (v eurách)  
 1/12 celkových výdavkov rozpočtu na rok 2016:  11 183,16 eur  
 01/2017 7 201,09 6 068,67 
 02/2017 5 322,80 6 532,62 
 03/2017 5 253,13 6 791,07 
 04/2017 4 999,88 8 299,56 
 05/2017 2 899,48 6 365,16 
 06/2017 4 957,52 7 262,76 
 07/2017 7 628,38 5 424,28 
 08/2017 7 413,80   10 187,14 
  



Obec Bellova Ves v období rozpočtového provizória neprekročila v žiadnom mesiaci 

1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu obce  na rok 2016. 

 

 

Navrhujeme obecnému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh rozpočtu obce na rok 

2017, návrh rozpočtu obce na roky 2018 a 2019 vziať na vedomie a prijať uznesenie 

obecného zastupiteľstva v predloženom znení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 46/2017) 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

k bodu č. 2 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 13. 09. 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Názov bodu č. 2 návrhu programu zasadnutia: 

Návrh Rozpočtu obce Bellova Ves na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 

 

Uznesenie č. ............../OZ/2017 zo dňa 13. 09. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves  

A. Prerokovalo  

1. Návrh Rozpočtu obce Bellova Ves na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019. 

2. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves k návrhu Rozpočtu obce 

Bellova Ves na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 zo dňa 28.08.2017. 

B. Konštatuje, že 

1. Návrh  Rozpočtu obce Bellova Ves na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 

bol v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce v termíne 

od 22.08.2017 – 08.09.2017. 

2. Obec Bellova Ves v období rozpočtového provizória, t. j. v období od 01-08/2017 

neprekročila 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu obce  na rok 2016. 

C. Berie na vedomie 

1. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves k návrhu Rozpočtu obce 

Bellova Ves na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019. 

2. Návrh rozpočtu obce Bellova Ves na roky 2018 a 2019. 

3. Informáciu o čerpaní rozpočtu obce Bellova Ves za rok 2016 v čase rozpočtového 

provizória za obdobie od 01-08/2017. 

D. Schvaľuje  

V súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje Rozpočet obce Bellova 

Ves na rok 2017, a to: 

a) Bežný rozpočet: 

Bežné príjmy vo výške 88 776,37 eur a bežné výdavky vo výške 88 775,00 eur 

b) Kapitálový rozpočet: 

Kapitálové príjmy vo výške 0,00 eur a kapitálové výdavky vo výške 27 230,00 eur 

c) Finančné operácie: 

Finančné operácie príjmové vo výške 60 386,00 eur a finančné operácie výdavkové      

vo výške 0,00 eur 

E. Žiada 

Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu Jankovičovú, MBA zabezpečiť  zverejnenie    

schváleného Rozpočtu obce  Bellova Ves na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 

2019 na webovom sídle obce www.bellovaves.sk.   

                        Z: v texte                                                                T: do 14 dní 

http://www.bellovaves.sk/

