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Úvod

Programový rozpočet obce Jablonové
na roky 2014 - 2016
Programový rozpočet obce Jablonové na rok 2014-2016 je zostavený v súlade s nasledovnými
právnymi normami:
 so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 so 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
 so 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
 so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 s 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,

Programový rozpočet obce Jablonové na rok 2014
Programový rozpočet obce Jablonové na rok 2014 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel
medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0.
Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 2 000 €, kapitálový rozpočet je
rozpočtovaný ako prebytkový v sume 50 €.
Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými
výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov
a aktivít. Pre rok 2014 je rozpočtovaných 13 programov, ktoré predstavujú podprogramov
slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.
Návrh Programového rozpočtu obce Jablonové na roky 2015-2016 je uvedený
v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2015-2016 nie je v zmysle § 9
ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

Názov položky

Príjmy celkom
príjmy bežného rozpočtu
príjmy kapitálového rozpočtu
finančné operácie príjmové
Výdavky celkom
výdavky bežného rozpočtu
výdavky kapitálového rozpočtu
finančné operácie výdavkové

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Hospodárenie finančných operácii

Príjmy celkom – výdavky celkom

Schválený
rozpočet

Schválený
rozpočet

Schválený
rozpočet

2014

2015

2016

159 652

143 152

143 152

153 802

143 102

143 102

50

50

50

5 800

0

0

159 652

143 152

143 152

151 802

135 302

135 302

0

0

0

7 850

7 850

7 850

+2 000

+7 800

+7 800

+50

+50

+50

-2 050

-7 850

-7 850

0

0

0

Rozpočtované príjmy na rok 2014
100 Daňové príjmy
200 Nedaňové príjmy
300 Granty a transfery
400 Príjmy z transakcií s finančnými akt. a pas.
Spolu príjmy

129 047
20 573
4 232
5 800
159 652

Rozpočtované príjmy na rok 2015
100 Daňové príjmy
200 Nedaňové príjmy
300 Granty a transfery
400 Príjmy z transakcií s finančnými akt. a pas.
Spolu príjmy

118 347
20 573
4 232
0
143 152

Rozpočtované príjmy na rok 2016
100 Daňové príjmy
200 Nedaňové príjmy
300 Granty a transfery
400 Príjmy z transakcií s finančnými akt. a pas.
Spolu príjmy

118 347
20 573
4 232
0
143 152
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