
Návrhu rozpočtu obce Dolná Ždaňa na rok 2023-2025 

 

Predpokladaný návrh rozpočtu vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy, zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, zákona 

č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

zostavuje sa na obdobie troch rokov. Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2023, pričom 

rozpočet na roky 2024 a 2025 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom období. 

 

Hlavný zámer návrhu rozpočtu na rok 2023 je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet. Odhad príjmov na rok 2023 

vychádza z vývoja r. 2022 a to v jednotlivých druhoch miestnych daní. Nakoľko pri zostavovaní rozpočtu na rok 

2023 nebol ešte schválený štátny rozpočet (výška podielových daní pre obce, ani výška dotácií na prenesený 

výkon štátnej správy), návrh rozpočtu vychádza z východísk návrhu štátneho rozpočtu na rok 2023 zverejnených 

na internetovej stránke Ministerstva financií SR a zo skutočnosti v r. 2022. Návrh rozpočtu je zostavený opatrne 

v jednotlivých položkách v príjmovej časti a úsporne v jednotlivých položkách vo výdavkovej časti. 

 

V zmysle § 10 ods. 3 Zákona č. 583/2004 Z.z. sa rozpočet vnútorne člení na :  

• Bežný rozpočet – bežné príjmy a bežné výdavky  

• Kapitálový rozpočet – kapitálové príjmy a kapitálové výdavky  

• Finančné operácie  

Finančný rozpočet na rok  2023-2025 
 

Pri návrhu rozpočtu príjmov sme vychádzali z očakávaného plnenia v roku 2022. Rozpočet sa člení na rozpočet 

príjmov a výdavkov v ďalšom členení na bežné, kapitálové a finančné operácie v štruktúre funkčná 

a ekonomická klasifikácia .  Predložený rozpočet obce Dolná Ždaňa na rok 2023 je navrhnutý ako vyrovnaný 

v celkovej výške 502 800 €   na strane príjmov, tak aj výdavkov.  

 

  Návrh 2023 Návrh 2024 Návrh 2025 

Celkové príjmy  502 800 480 930 480 930 

bežné príjmy  480 930 480 930 480 930 

kapitálové príjmy  21 870 0 0 

príjmové finančné operácie 0 0 0 

        

Celkové výdavky 502 800 480 930 480 930 

bežné výdavky 362 330 362 330 362 330 

kapitálové výdavky 55 307 33 437 33 437 

výdavkové finančné operácie 85 163 85 163 85 163 

 

 

1. Príjmy  

Príjmy obce  sú charakterizované viacerými zložkami - daň z nehnuteľností, ostatné miestne dane, poplatok za 

komunálny odpad ( daňové príjmy ). Ďalšou zložkou príjmov sú nedaňové príjmy , ktoré plynú 

z administratívnych poplatkov, prenájmu majetku a poskytovaním iných služieb. Granty a transfery predstavujú 

príjmovú zložku, ktorá je špecifická, nakoľko transfery v takej výške ako sú prijaté do rozpočtu, sú zahrnuté aj 

do výdavkovej časti rozpočtu na konkrétny účel.  

Bežné príjmy – 480 930 eur  v členení :   

 

1. Daňové príjmy – 294 437 eur 

Výnos dane z príjmov– 298 676 eur 

V návrhu rozpočtu na rok 2023 sú rozpočtované podielové dane v zmysle prognózy Rady pre rozpočtovú 

zodpovednosť.  

Daň z nehnuteľností – 19 240 eur 

Pri rozpočtovaní výšky dane z majetku  sme vychádzali z vyrubených rozhodnutí  v roku 2022a  reálneho výberu 

daní.  



Dane za tovary a služby –  19 400 eur  

Zahŕňajú daň za psa a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a z úhrad za dobývací 

priestor.  Rovnako ako oblasť daní z majetku, aj túto oblasť má obec upravenú vo VZN. S ohľadom na reálny 

výber sa dane za tovary služby rozpočtujú podľa vyrubených rozhodnutí v roku 2022 a reálneho výberu daní. 

 

2. Nedaňové príjmy – 141 064 eur 

Príjmy z vlastníctva – 134 514 eur  

 Ide o príjem z prenajatých :  pozemkov  v sume 550 eur , budov, bytov  a objektov v sume 133 471 eur, 

 zariadení v sume 493 eur 

Administratívne poplatky, iné poplatky, platby  – 6 550 eur  

Tvoria ich správne poplatky ( rybárske lístky, overovanie ) vyberané obcou a poplatky za predaj výrobkov a 

služieb poskytovaných obcou( poplatky za školné ,stravné, opatrovateľské..)   

 

3. Granty a transfery –11 475 eur  

Finančné prostriedky, ktoré sú zahrnuté v tejto časti príjmov majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie 

je viazané na určitý účel a nie je možné ich použiť na niečo iné. Medzi transfery patria aj dotácie na činnosť  

hlásenie pobytu občanov, starostlivosť o životné prostredie , na register adries, na výchovu a vzdelávanie, 

rodinné prídavky. 

Kapitálové príjmy – 21 870 eur  

V roku 2023 je do rozpočtu kapitálových príjmov zahrnutá dotácia na projekt Oddychová zóna.  

 

 

2. Výdavky  
1. Bežné výdavky 322 053 eur  

1.1.1. Výdavky verejnej správy – 215 120 eur  

Výdavky sú určené na mzdy 92 000 eur, odvody 32 220 eur a tovary a služby 88 700 eur (  energie, poštovné,  

materiál,  PHM, údržba majetku, služby, stravné, poplatky, odmeny mimo PP...) a  transfery 2 200 eur ( transfer 

pre SSÚ ).  

 

V  návrhu je zapracované navýšenie platov vo verejnej správe v 2 etapách od 1.1.2023 o 7% a od 1.9. 2023 

o 10%.  

Ceny plynu sú rozpočtované na úrovni  roku 2022,ceny elektrickej energie  sú oproti roku 2022 navýšené  a to 

z dôvodu, že obec v čase prípravy rozpočtu nemá zmluvnú cenu energií na rok 2023.   

 

1.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť – 1 500 eur  

Výdavky sú určené na bankové poplatky.    

01.7.0. Transakcie verejného dlhu – 16 770 eur  

Výdavky sú určené na splátky úrokov z poskytnutých  úverov. 

 

02.2.0 Civilná ochrana -  50 eur  

Výdavky sú určené na dezinfekciu, ochranu 

 

05.1.0. Nakladanie s odpadmi – 17 700 eur  

Výdavky sú určené na služby ( odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, zber šatstva, veľkoobjemový odpad 

a kuchynský odpad).  

 

06.3.0. Zásobovanie vodou  – 1 000 eur 

Výdavky sú určené na materiál, za rozbor vody   

 

06.4.0. Verejné osvetlenie – 8 000 eur  

Výdavky sú na zabezpečenie prevádzky verejného svetlenia ( energie, a údržbu). 

 

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť - 6 000 eur  

Výdavky sú určené na materiál, PHM,všeobecné služby  

 

08.1.0. Rekreačné a športové služby – 6 000 eur  



Výdavky sú  určené na  energie, materiál, služby  

 

08.2.0. Kultúrne služby – 6 850 eur  

Výdavky sú  rozpočtované na materiál, kultúrno – spoločenské podujatia, knihy do knižnice 

 

08.4.0. Náboženské služby  – 2 700 eur  

Výdavky sú  rozpočtované na energie v dome smútku a členské príspevky ( ZMOS, Mikroregión...) 

 

08.4.0. Rekreácia, kultúra a iné služby – 4 600 eur  

Výdavky sú  rozpočtované na materiál, ZPOZ, údržbu a služby  

 

09.1.1. Materská škola – 55 710 eur  

Výdavky sú určené na mzdy 30 150 eur, odvody  10 510 eur, tovary a služby 15 050 eur ( energie, materiál, 

učebné pomôcky , palivá ( drevo) , služby, odmeny mimo PP ).  

V  návrhu je zapracované navýšenie platov vo verejnej správe v 2 etapách od 1.1.2023 o 10% a od 1.9. 2023 

o 12%.  

 

09.5.0. Centrá voľného času  - 300 eur  

Obec poskytuje dotáciu pre  deti s trvalým pobytom  , ktoré navštevujú CVČ v iných obciach a mestách   

 

09.6.0. Školská jedáleň pri MŠ – 19 130 eur 

Výdavky sú určené na mzdy 11 000 eur, odvody  3 830 eur, tovary a služby 4 300 eur (  materiál, potraviny, 

stravovanie ) 

V  návrhu je zapracované navýšenie platov vo verejnej správe v 2 etapách od 1.1.2023 o 7% a od 1.9. 2023 

o 10%.  

 

10.4.0. Rodina a deti  -  600 eur  

Obec je osobitným príjemcom rodinných prídavkov, ktoré sú vyplatené rodičovi 

 

Kapitálové výdavky -  55 307 eur  

Obec bude realizovať projekt Oddychová zóna, ktorý bude financovaný z poskytnutej dotácie 21 870 eur 

a z vlastných zdrojov ( nepredvídané výdavky z dôvodu zvýšenia cien materiálov) a sumu 28 437 eur je 

rozpočtovaných na združené prostriedky na investície.   

 

Výdavkové finančné operácie – 85 163 eur  

1. Výdavky sú určené na  splátky istín z prijatých úverov zo ŠFRB v sume 85 163 eur  

 

Podrobné členenie príjmov a výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu .  

 

 


