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Dôvodová správa
Návrh rozpočtu obce Beloveža na roky 2021 – 2023 vychádza z návrhu rozpočtu
verejnej správy v Národnej rade SR, zohľadňuje schválené a pripravované novely zákonov
platné a účinné od 1.1.2021.
Rozpočet príjmov vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2021-2023,
z schváleného viacročného rozpočtu Obce Beloveža na roky 2020-22, z októbrovej predikcie
príjmov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a z navrhovaných nových sadzieb vo VZN o
miestnych daniach a poplatkoch pre rok 2021.
V oblasti grantov sú do návrhu premietnuté dostupné údaje z príjmov za dotácie navrhované v
štátnom rozpočte na prenesený výkon štátnej správy.
Celkovo rozpočet daňových príjmov je nižší ako schválený rozpočet na rok 2020 o 3,2 %. Z
toho predpokladáme medziročný rozpočtovaný pokles výnosu z dane z príjmu fyzických osôb
o 3 % nižší ako schválený rozpočet na rok 2020. Výnos z dane z nehnuteľností je
rozpočtovaný vyšší o 4%, výnos z poplatku za komunálny odpad je na základe odhadovanej
skutočnosti za rok 2020 a nezmenených sadzbách plánovaný nižší o 18%. Nedaňové príjmy
rozpočtujeme vyššie o 28%.
Na strane výdavkov sa plánujú bežné výdavky vyššie o takmer 14 tis. €, přitom najväčší
nárast predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie zásobovania vodou, nakladanie s odpadmi,
údržbu miestnych komunikácií a prevádzku obecného úradu. V kapitálových výdavkoch sa
z vlastných zdrojov plánuje dokončenie rekonštrukcie verejného osvetlenia.
Pri uvedených predpokladoch predstavujú navrhované všetky príjmy a výdavky rozpočtu na
rok 2020 sumu 391,5 tisíc eur, čo je najmenej za posledné tri roky. Čo sa týka bilancie, je
rozpočet navrhovaný ako finančne vyrovnaný, po vylúčení finančných operácií ako
prebytkový vo výške 23,5 tis. €. Bežný rozpočet navrhujeme ako prebytkový vo výške 31,5
tisíc eur, kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 8 tisíc eur, schodok finančných
operácií predstavuje výšku 23,5 tisíc eur.

