Komentár k návrhu rozpočtu obce LIMBACH na rok 2022:
V zmysle § 9 a 10, ods. 3, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obec Limbach zostavila
rozpočet na rok 2021.

Príjmová časť rozpočtu:
Kapitálové príjmy:
•
•
•
•

Predaj pozemkov: 360 000 € - očakávané príjmy z predaja pozemku pod LVD.
Dotácie: očakávaná dotácia na dostavbu ZŠ + telocvične vo výške 1 810 000 €, dotácia na
zateplenie MŠ 100 000 €, dotácia na zberný dvor – štiepkovač 16 000 €, dotácia na
kanalizáciu 170 000 €, dotácia na cyklotrasu 80 000 €, spolu dotácie 366 000 €
Poplatok za rozvoj: očakávaný poplatok 35 000 €
Spolu 2 5710 000 €

Finančné operácie:
•

Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roku: Obec nemá nevyčerpané prostriedky
z minulých období

Bežné príjmy – daňové príjmy:
•

•
•

•

Výnos daní z príjmov poukázaných územnej samospráve: ide o výnos daní z príjmov
fyzických osôb, ktoré sú obci poukázané v zmysle zákona o financovaní miest a obcí. Podľa
poslednej prognózy zo zasadania výboru pre daňové prognózy z októbra 2021 je táto položka
rozpočtovaná na rok 2022 vo výške 914 329 € .
Daň z nehnuteľnosti: príjmy za dane zo stavieb, pozemkov a bytov. Rozpočtová položka je
plánovaná vo výške 130 100 €.
Dane za špecifické služby: dane a poplatky vyrubené v zmysle VZN o miestnych daniach a
poplatkoch. Položka sa skladá z dani za psa, dani za ubytovanie, dani za užívanie verejného
priestranstva, poplatku za komunálny odpad a poplatku za rozvoj. Dane za špecifické služby
sú rozpočtované v celkovej výške 146 000 € .
Spolu 1 190 429 €

Bežné príjmy – nedaňové príjmy:

•

•

•
•
•
•

Príjmy z vlastníctva: ide o príjmy za prenájom pozemkov, príjmy za prenájom budov,
priestorov, objektov a zariadení). Taktiež sem patria príjmy za poplatky v školskom klube detí
a príjmy za stravné v školskej jedálni, poplatky za materskú školu, pričom tieto príjmy sú
zahrnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Príjmy z vlastníctva sú rozpočtované v celkovej
výške 62 000 €.
Administratívne a iné poplatky: príjmy za správne poplatky vyberané v zmysle Zákona
č. 145/1995 o správnych poplatkoch - napr.: príjmy za rozkopávky, poplatky uplatňované
v stavebnom konaní, poplatky za vydané rybárske lístky, správne poplatky za vedenie
matričnej agendy, poplatky za výherné hracie automaty a iné. Správne poplatky
sú rozpočtované vo výške 16 500 €.
Pokuty a penále: vyberané, resp. vyrubené za porušenie právnych predpisov, napr.: pokuty
vyrubené OP, daňové pokuty a stavebné pokuty. Rozpočet položky je 500 €.
Ďalšie administratívne poplatky: úroky z vlastníctva CP (BVS) rozpočtované v celkovej
výške 420 €.
Poplatky za stočné: rozpočtované v celkovej výške 105 000 €.
Spolu 184 420 €.
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Granty a transfery: niektoré položky v rozpočte zostávajú rovnaké ako boli schválené poslednou
zmenou rozpočtu v roku 2021, nakoľko ešte nie sú známe nové normatívy na rok 2022.
Po zverejnení informácií na internetovej stránke Ministerstva školstva a prijatí nového VZN budú
tieto položky upravené rozpočtovým opatrením.
•
•
•
•

•
•
•

Prenesené kompetencie – ZŠ: zo štátu na obec v roku 2021 v celkovej výške 350 088 €.
V roku 2022 predpokladáme zvýšenie, nakoľko pribudla jedna trieda – 7. ročník ZŠ. Príjmy
sú rozpočtované v celkovej výške 368 000 €.
Prenesené kompetencie – ZŠ vzdelávacie poukazy, dary a ostatné: položka zahŕňa príjmy
určené na vzdelávacie poukazy, príjmy na dopravné, príjem na učebnice, príjmy z darov,
odchodné a pod. Príjmy sú rozpočtované v celkovej výške 10 000 €.
Zo štátneho rozpočtu – MŠ: určené na výchovu a vzdelávanie detí v materskej škole, ktoré
majú
jeden
rok
pred
plnením
povinnej
školskej
dochádzky
rozpočtované sú vo výške 10 000 €.
Transfery ostatné: patria sem príjmy za prenesené kompetencie na úseku stavebného
konania, na úseku evidencie obyvateľstva a registra adries, na úseku cestnej dopravy
a pozemných komunikácií a na úseku starostlivosti o životné prostredie. Tieto prenesené
kompetencie sú celkovo rozpočtované vo výške 22 000 €.
Dotácia na voľby 2022 – 4 600 €
Spolu 414 600 €
Granty od BSK – spolu 25 000 €

Všetky príjmové operácie sú zahrnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu v príslušnom
zodpovedajúcom programe.
Návrh rozpočtu na rok 2022
Vypracovala: Mgr. Zuzana Grečová
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