Rozpočet obce Lukavica
na rok 2021
Rozpočet obce Lukavica na rok 2021 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:
-

Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-

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

-

Zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

-

Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

-

s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve

-

Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení účinnom od 01.01.2015
ďalej v texte len "Zákon o rozpočtovej zodpovednosti)

-

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov,
ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie.

Rozpočet obce Lukavica na rok 2021 je navrhnutý ako vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi príjmami a
výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je rovný 0. Bežný rozpočet v
príjmovej časti je navrhovaný vo výške 99 834,- €, vo výdavkovej časti je navrhovaný vo výške 99
834,- €.
Návrh Rozpočtu obce Lukavica na rok 2021 je zostavený na základe požiadaviek a potrieb
obyvateľov obce Lukavica.

PRÍJMOVÁ ČASŤ 2021
Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.
Tabuľka č.1: rok 2021 v €
B e ž n é p r í j m y 89 834,00,-€
- daňové príjmy
78 184,00,-€
- nedaňové príjmy
5 650,00,-€
- granty a transfery
0,00,-€
- vl. príjmy
6 000,00,-€
Kapitálové príjmy
- daňové príjmy
- nedaňové príjmy
- granty a transfery

10 000,00,-€
0,00,-€
0,00,-€
10 000,00,-€

Finančné operácie - príjmy

10 000,00-€

B e ž n é p r í j m y – 89 834,00€
1. Daňové príjmy –
78 184,00€
1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve –
62 000,00€
- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výnos dane z príjmov
fyzických osôb je príjmom bežného rozpočtu obce. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle
nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.
1.2 Daň z nehnuteľnosti –
16 000,00€
Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z
pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci
stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť,
ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.
1.3 Daň za užívanie verejného priestranstva a daň za psa –
184,00€
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného
zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla).
Daň za psa sa platí vo výške 3 €/1 pes
2. Nedaňové príjmy –
5 650,00€
2.1 Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb –
4 700,00€
Patrí sem:
1. miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V zmysle zákona č.582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
Poplatníkom je:
a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na
území obce na iný účel ako na podnikanie
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na iný účel ako na podnikanie
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na
účel podnikania
V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch môže z obec z vybraného miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

-

komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických
osôb, podnikateľov (FOP),
odpadu z čistenia ulíc,
odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych
združení,
drobného stavebného odpadu od FO,
separáciu odpadu.

2. poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb zahŕňajú okrem vyššie uvedeného poplatku za TKO
aj poplatky za stočné, za posilňovňu, za poskytovanie opatrovateľskej služby, za hrobové miesta, za
hlásenie v MR, za kopírovacie služby a iné poplatky za služby poskytované občanom, ktoré nespĺňajú
charakter správnych poplatkov.
2.2 Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov a strojov –
250,00€
- príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce zahŕňa príjem z
neodpredaných bytov a nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné a
zálohové platby za služby spojené s užívaním – sociálne byty) a nájomné, ktoré platia obchodníci za
nájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce.
2.3 Správne poplatky –
650,00€
- správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z
úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby
a o dodatočné povolenie stavby a pod.
2.4 Poplatky za ostatné služby 0,00€
2.5 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov –
0,00€
- vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi obce Lukavica z toho:
- úroky z vkladov vo výške
0,00€
2.6 Z výťažkov lotérií a iných podobných hier –
0,00€
- odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre
prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie
jedného kalendárneho roka.
2.7 Stravné –
0,00€
- predmetné príjmy zahŕňajú príspevok zamestnancov na stravnú jednotku
2.8 Pokuty –
0,00€
- pokuty za porušenie predpisov, ktoré tvoria príjem obce.
2.9 Vratky a dobropisy –
0,00€
- príjmy z dobropisov (faktúry za energie, platené zálohovo)
2.10 Iné 0,00€
3. Bežné granty a transfery 0,00€
Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2020 budú realizované v nasledujúcej
štruktúre:
3.1 Dotácia na prenesený výkon št. správy (matrika,REGOB) –
0,00€
4. Vlastné príjmy –
4.1Príjmy za prenájom priestorova pod. vo výške
4.2 Poplatok za odber vodyvo výške

6 000,-€
0,00€
6 000,00€

5. Finančné operácie –
5.1Príjmy z finančných operácií a pod. vo výške
5.2 Kapitálové príjmy –

10 000,-€
0,00€
10 000,-€

VÝDAVKOVÁ ČASŤ 2021
Kapitola č. 1: SPRÁVA OBCE, MANAŽMENT, KONTROLA
Zámer:
Kvalitné a efektívne vykonávanie samosprávnych funkcií a preneseného výkonu štátnej správy s
cieľom zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávy v zmysle platnej legislatívy so zreteľom na
rozvoj obce a potreby jej obyvateľov
Bežné výdavky –
59 641€
1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške
31 000,-€
- finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov obecného úradu, starostu obce a hlavnej
kontrolórky, robotníkov na rok, valorizácia – podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa,
prechádzajúce kompetencie, odmeny zamestnancov obecného úradu, preplatenie dovolenky, nadčasy,
platové postupy, životné jubileá
- odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a zástupcu starostu obce
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške
9 810,-€
3) Cestovné vo výške
300,00€
4) Energie, voda a telekomunikácie vo výške
1 500,-€
- výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby,
5) Materiálové vybavenie vo výške
11 430,-€
- finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky,
prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného materiálu, odborných časopisov a novín, pracovných
odevov a obuvi
6) Náklady na dopravu vo výške
0,-€
- finančné prostriedky na PHM, poplatky, poistné, diaľničné známky, servis a údržbu vozového parku
obce
7) Rutinná a štandardná údržba vo výške
2 000,-€
- údržba budovy obecného úradu, interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových
strojov a prístrojov, budov a objektov, motorových vozidiel,...
8) Prenájom pozemkov - ObcÚ – výdavky vo výške
1,-€
- všeobecné služby
9) Bežné transfery ObcÚ – vo výške
1 400,-€
- spoločný ObcÚ, členské príspevky
10) Bežné transfery zo ŠR – výdavky vo výške
0,-€
- príprava volieb

Kapitola č. 2: Nakladanie s odpadmi
Zámer:
Kvalitný systém odpadového hospodárstva s dôrazom na ochranu životného prostredia
Bežné výdavky –
6 200,-€
1)N a k l a d a n i e s o d p a d m i –
6 200,-€
- vývoz odpadu - zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci Lukavica zabezpečuje
fy Marius - Pedersen, a. s. Zvolen, vo výške
4 000,€
- nákup kontajnerov, vriec vo výške
2 200,-€

Kapitola č. 3: Vodovod a ČOV
Zámer:
Kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami, postupné odkanalizovanie celej obce
Bežné výdavky –
15 570,-€
Vodovod a nakladanie s odpadovými vodami:
3 000,-€
- finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov ČOV na 1 rok, valorizácia – podľa
kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, prechádzajúce kompetencie, odmeny, preplatenie dovolenky,
nadčasy, platové postupy, životné jubileá, výdavky na mzdy vo výške
1 170,-€
- výdavky na poistenie zamestnancov vo výške
1 350,-€
- výdavky na energie vo výške
8 400,-€
- výdavky na materiál a údržbu vo výške
1 000,-€
- výdavky na služby vo výške
2 000,-€

Kapitola č. 4: ÚLOHY SAMOSPRÁVY A ROZVOJ OBCE
Zámer:
Kvalitné plnenie legislatívnych úloh obce ako samosprávy a regulovaný rozvoj obce v oblasti
majetku obce, technickej infraštruktúry, občianskej vybavenosti s cieľom efektívne a kvalitne
plniť úlohy samosprávy, vybudovať technickú infraštruktúru obce
Bežné výdavky –
4 923,-€
- finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov ČOV na 1 rok, valorizácia – podľa
kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, prechádzajúce kompetencie, odmeny, preplatenie dovolenky,
nadčasy, platové postupy, životné jubileá, výdavky na mzdy vo výške
1 050,-€
- výdavky na poistenie zamestnancovvo výške
373,-€
- Materiál na nevyhnutnú údržbu miestnych komunikácií – zabezpečenie opráv a údržby na MK
(výtlky, opravy uličných vpustí, zvislých a vodorovných dopravných značiek, oprava zábradlí, oprava
chodníkov a schodov a pod.)
3 500,-€

Kapitola č. 5: VEREJNÉOSVETLENIE
Zámer:
Účinné a úsporné verejné osvetlenie v obci a zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO).
Bežné výdavky –
- výdavky na energie vo výške
- výdavky na údržbu

900,-€
600,-€
300,-€

Kapitola č. 6: KULTÚRA, KULTÚRNE AKCIE A ŠPORT
Zámer:
Všestranný rozvoj kultúry a športových aktivít v obci a zabezpečovanie kultúrnych podujatí pri
rôznych príležitostiach, podpora aktivít kultúrnej komisie, bežná údržba kultúrnych zariadení a
športovísk v obci
Bežné výdavky –
- Energie miestneho kultúrneho strediska
- služby a kultúrne akcie v obci
Stavanie a váľanie mája, vatra
MDD
Detský karneval
Deň obce Lukavica
Veľkonočná kúpačka
Šarkaniáda
Silvester v Lukavici

2 600,-€
1 000,-€
1 600,-€ z toho:
200,-€
150,-€
450,-€
200,-€
250,-€
150,-€
200,-€

Kapitola č. 7: KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Zámer:
Všestranný rozvoj infraštruktúry obce, zabezpečovanie údržby, rozvoja a nových investícií,
projektov do existujúcej a novej infraštruktúry, ČOV, vodovodu v obci.
Cesty
- rekonštrukcia miestnych komunikácii vo výške
ČOV a voda
- finančné prostriedky na nákup potrebnej technológie (čidlá, čerpadlá) -

Vypracoval: Mgr. Jaroslav BENČÍK
V Lukavici, dňa 20. 11. 2020

10 000,00€
0,-€

