
Rozpočet obce Stará Myjava 

na rok 2018 a viacročný rozpočet na roky 2019-2020 

Finančné hospodárenie obce Stará Myjava sa bude v roku 2018 riadiť schváleným rozpočtom 
obce. 

Návrh rozpočtu obce Stará Myjava na rok 2018-2020 sa predkladá v súlade so zákonom č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon ukladá povinnosť zostaviť 
viacročný rozpočet na 3 roky. Návrh rozpočtu obce Stará Myjava na rok 2018 je zostavený 
ako vyrovnaný pri bežných príjmoch a výdavkoch, a po schválení je záväzný. 

Návrh rozpočtu je rozčlenený na: 

- Príjmy v členení na daňové, nedaňové, granty a transfery 
- Výdavky v programovom členení na : bežné a kapitálové 
- Finančné operácie : príjmové. 

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa platnej rozpočtovej klasifikácie. 

Pri zostavení rozpočtu obce Stará Myjava na roky 2018-2020 bolo prioritou dosiahnuť tak 
tvorený rozpočet, aby zabezpečil podmienky funkčnosti obce a obecných organizácií pri 
zabezpečení samosprávnych a verejnoprospešných úloh, splniť záväzky obce. 

Finančné vzťahy k rozpočtu obce sa v nasledujúcich rokoch budú realizovať predovšetkým 
prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov. Prostredníctvom dotácií zo 
štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa financujú kompetencie preneseného výkonu štátnej 
správy.  

Príjmová časť rozpočtu je navrhnutá tak, že finančné objemy uvádzané v jednotlivých 
ukazovateľoch sú podľa nášho názoru reálne dosiahnuteľné. 

Verejné funkcie sa musia zameriavať najmä na dosahované výsledky. Podstatný nemôže byť 
len objem použitých zdrojov, ale najmä efekty, výsledky, ktoré tieto zdroje dokážu priniesť. 

 

Finančné vzťahy – štátny rozpočet 

Výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) poukázaný územnej samospráve predstavuje 
najvýznamnejšiu príjmovú položku, ktorá ovplyvňuje celkov hospodárenie našej obce. 
Z výnosov daní územnej samosprávy musí obec okrem bežných výdavkov zabezpečiť 
financovanie svojich originálnych kompetencií vrátane všetkých kompetencií presunutých 
a presúvaných z orgánov štátnej správy na obec. 

Návrh je postavený na základe vývoja v roku 2017. 

 

 Rozpočet na nasledujúci rok 2018 je záväzný. Rozpočty na rok 2019-2020 majú 
orientačný charakter. Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali z doterajšej skutočnosti 
a predpokladaných príjmov a výdavkov.  



	


