
KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE ŠTEFANOVÁ NA ROK 2021 

s výhľadom na roky 2022-2023 

 

              Rozpočet obce na rok 2021 je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 493/2011 Z. z. o 

rozpočtovej zodpovednosti v členení : predchádzajúce 2 roky, rozpočet bežného roka k 31.3.21 a návrh 

rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 – 2023.  

             Rozpočet Obce Štefanová na rok 2021 je navrhnutý ako prebytkový – to znamená, že príjmy sú 

vyššie ako  výdavky. Príjmy na rok 2021 navrhujeme v celkovej výške 210 200,47 EUR, z toho bežné 

príjmy sú navrhnuté vo výške 208 000,47 EUR a kapitálové príjmy vo výške 2 200 EUR.  

            Príjmové finančné operácie neboli rozpočtované. 

            Príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré 

obec získava zo štátneho rozpočtu, pričom sme vychádzali z návrhu rozpočtu verejnej správna rok 

2021.  

           Sadzby miestnych daní a poplatkov a nedaňové príjmy vychádzajú z predpokladaného plnenia 

príjmov za rok 2020 zvýšené o cca 10%. Za najvýraznejšiu položku v príjmovej časti považujeme príjem 

z výnosu dane z príjmov fyzických osôb vo výške 138 926,00 EUR.  

          Granty a transfery  v príjmovej časti sú rozpočtované vo výške  19 758,82 EUR, daňové príjmy sú 

vo výške 179 998,00 EUR, nedaňové príjmy vo výške  7 993,65 EUR, granty a transfery od rodičov vo 

výške 250,00 EUR. 

            Výdavky sú rozpočtované celkovej výške 208 000,47 EUR, z toho bežné výdavky vo výške        

208 000,47 EUR,  kapitálové výdavky sa nerozpočtovali. 

Mzdy, platy a služobné príjmy sú rozpočtované vo výške   77 688,95 € 

Poistné a príspevky do poisťovní sú vo výške                        27 323,32 € 

Tovary a služby.....                                                                     95  758,20 € 

Bežné transfery....                                                                        7 230,00 €  

V Štefanovej  26.04.2021 

 Materiál vypracoval : Zuzana Masaryková 

 Predkladá: Viliam Tekula 

                      Starosta obce 

 

 


