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1. Dôvodová správa 

 

Predkladá: Mgr. Zuzana Lovíšková, prednostka OcÚ 

 

 

Dôvodová správa k materiálu č. 3 na 33. zasadnutie OZ v Trnovci nad Váhom  

Návrh rozpočtu Obce Trnovec nad Váhom na rok 2018 a výhľadových rozpočtov na rok 2019-
2020 je spracovaný v súlade s ustanoveniami: 

- zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

- zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
   zákonov v znení neskorších predpisov 

- zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

- opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004 – 42 z 8. decembra 2004 a jeho doplnkov, 
   ktorým sa ustanovuje druhová organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie 

-ostatnými právnymi predpismi a internými smernicami platnými v čase predloženia návrhu  
   programového rozpočtu Obce Trnovec nad Váhom. 

Návrh rozpočtu je vypracovaný na trojročné obdobie pričom rok 2018 je záväzným rozpočtom 
a rozpočet na roky 2019 a 2020 je orientačný, obecné zastupiteľstvo ho berie na vedomie a 
bude sa upresňovať v ďalších rozpočtových rokoch. Návrh rozpočtu na rok 2018 spĺňa hlavnú 
podmienku zostavenia rozpočtu stanovenú v § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a to povinné zostavenie bežného rozpočtu ako 
vyrovnaného, alebo prebytkového. 



Rozpočet je otvorený dokument, ktorý v priebehu roku obecné zastupiteľstvo môže podľa 
potreby upraviť. V súlade s Ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti 
súčasťou návrhu programového rozpočtu sú údaje o skutočnom plnení rozpočtu za 
predchádzajúce dva rozpočtové roky 2015-2016 a údaje o skutočnom plnení rozpočtového 
roka 2017. Návrh tohto rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke 
obce Trnovec nad Váhom v zákonom stanovenej lehote dňa 19.01.2018. Návrh rozpočtu obce 
na rok 2018 bol prerokovaný aj na pracovnom stretnutí poslancov s možnosťou na doplnenie 
a zmeny k návrhu rozpočtu. Poslanci vzali návrh rozpočtu na vedomie. 

 
 

 

 

 

 


