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Materiál č. 2 na 35. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom dňa 14.05.2018 

 

K bodu programu 4:„ Návrh Rozpočtu obce Trnovec nad Váhom na rok 2018 a výhľadových 
rozpočtov na r. 2019-2020“ 

 

1. Dôvodová správa 

 

Predkladá: Mgr. Zuzana Lovíšková, prednostka OcÚ 

 

 

Dôvodová správa k materiálu č. 2  na 35. 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 obce na rok 2018 bol 
prerokovaný na pracovnom stretnutí poslancov, ako aj na spoločnom zasadnutí Komisie 
finančnej a podnikateľskej a Komisie životného prostredia, dopravy, výstavby 
a poľnohospodárstva a následne posunutý na rokovanie zastupiteľstva. Na 34. zasadnutí 
obecného zastupiteľstva poslanci návrh rozpočtu stiahli z hlavného programu v zmysle 



uznesenia č. 347/2018 z dôvodu pripomienkovania návrhu rozpočtu na rok 2018 vo finančnej 
komisii. Na základe uznesenia zasadla finančná komisia, ktorá vzala návrh rozpočtu na 
vedomie a navrhla zapracovať a opraviť v rozpočte položky kamerový systém, sociálny fond a 
právne služby p. Sotolářa. Zároveň požiadali hlavnú kontrolórku obce a dohliadnutie vyššie 
uvedených vecí v rozpočte. Po prerokovaní a odporúčaní finančnej komisie boli pripomienky 
k rozpočtu zapracované a takto upravený a nový návrh rozpočtu obecný úrad zverejnil 
v zákonom stanovenej lehote na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 
23.04.2018.  

Do predmetného rozpočtu obce na rok 2018 je zahrnutá aj finančná suma pre ZŠ s MŠ Trnovec 
nad Váhom 302 v zmysle ich žiadosti. Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 
302 si podala Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Trnovec nad Váhom 
na kalendárny rok 2018. Poskytnutie finančného príspevku by malo slúžiť na vzdelávanie, 
výchovu a rozvoj vedy a telesnej kultúry. Požadovaná výška finančného príspevku pre 
Základnú školu je vo výške 7903,00 Eur + 5% projekty + obec. darč. predmety a pre Materskú 
školu vo výške 1133,50 Eur+ obecné darčekové predmety.  
V uvedenom návrhu rozpočtu sú zapracované aj všetky finančné požiadavky DHZ Trnovec nad 
Váhom, ako aj žiadosti o dotácie športových organizácií a Jednoty dôchodcov  na rok 2018. 

Návrh programového rozpočtu Obce Trnovec nad Váhom na rok 2018 a výhľadových rozpočtov 
na rok 2019-2020 spolu so stanoviskom hlavnej kontrolórky obce je prílohou tohto materiálu. 

 

 


