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Dôvodová správa k rozpočtu obce Báč
na roky 2019, 2020, 2021

Charakteristika základných princípov zostavenia programového rozpočtu obce
na roky 2019, 2020, 2021.

Obec Báč zásadne hospodári podľa rozpočtu zostaveného na kalendárny rok. Rozpočet
obce je vlastne finančný plán, prognóza, ktorým sa tvoria na jednej strane finančné
prostriedky obce a na druhej strane sa rozdeľujú vytvorené finančné prostriedky na
zabezpečenie základných úloh obce.
Rozpočet obce predstavuje také finančno-ekonomické kategórie, ktoré možno chápať
v troch kategóriách:
1/ rozpočet obce ako sústava finančných vzťahov,
2/ rozpočet obce ako určujúci základ finančného hospodárenia obce,
3/ rozpočet obce ako fond peňažných prostriedkov obce.
Pod rozpočtovým hospodárením obce rozumieme určitý súhrn právnou úpravou
vymedzených, ale aj regulovaných činností obce ako právnickej osoby, ktorých obsahom je
jednak sústreďovanie finančných prostriedkov do rozpočtu obce, ale aj ich rozdeľovanie
a používanie za účelom zabezpečenia plnenia úloh vyplývajúcich pre obec z platnej
právnej úpravy, najmä zo zákona o obecnom zriadení.
Spracovaný rozpočet bol vytvorený na základe očakávaných skutočností pre roky
2019 až 2021. Pri spracovaní sa vychádzalo zo zabezpečenia solventnosti obce, zohľadnila sa
očakávaná miera inflácie podľa dostupných materiálov a tiež vývoj daňových príjmov a tiež
predpokladaný kapitálový príjem možného predaja prebytočného majetku obce – pozemkov
zapísaných Správou katastra Dunajská Streda obce Báč na LV č. 513, č. 229 a č. 576. Do
rozpočtu obce bol zapracovaný očakávaný rast výnosu dane z príjmov fyzických osôb
poukázaných samospráve.
V rámci finančných operácií obec ráta s možnosťou prijatia preklenovacieho úveru na
zabezpečenie financovania projektu „Rekonštrukcia obecnej budovy na komunitné centrum“,
resp. na čerpanie už prijatého úveru na predfinancovanie a spolufinancovanie projektu
“Cyklocentrum Báč“.
Ďalšou možnosťou zabezpečenia finančných zdrojov rozpočtu obce sú granty
a transfery zo ŠR a fondov EÚ, na ktorých predfinancovanie a spolufinancovanie obec má
zabezpečené zdroje vyplývajúce z bežných i kapitálových príjmov.
Rozpočet obce na roky 2019, 2020, 2021 nadväzuje na východiská vývoja
hospodárenia obce v predchádzajúcich rokoch ako aj na vykonávaný monitoring
rozpočtového hospodárenia obce. Najdôležitejšie finančné vzťahy v rámci rozpočtu obce
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budú realizované predovšetkým prostredníctvom príjmov z výnosu dane príjmov fyzických
osôb ako aj z výnosu inkasovaných miestnych daňových príjmov od obyvateľstva
a právnických osôb pôsobiacich na území obce.
Formou dotácií čiže grantov zo štátneho rozpočtu bolo počítané financovanie
kompetencií preneseného výkonu štátnej správy, ako sú činnosti hlásenia pobytu občanov,
register obyvateľov a register adries, výdavky na zabezpečenie činnosti v oblasti stavebného
poriadku, dopravy, životného prostredia, skladu CO, dobrovoľného hasičského zboru a na
financovanie volieb: prezidenta Slovenskej republiky a volieb do Európskeho parlamentu.
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