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zaujímajú o to, akým spôsobom Obec Krakovany využíva verejné 
financie. 
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     Rozpočet obce Krakovany na roky 2022-2024 je zostavený v súlade s nasledovnými 
právnymi normami: 
 
� so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy"), ktorý je základným finančným zákonom verejnej správy, 
 
� so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 
� s ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, 
 
�  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, 
 
� 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, 
 
� so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení v znení neskorších predpisov, 
 
� so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 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. 

 
 
     Celkový rozpočet obce Krakovany na rok 2022 je zostavený ako vyrovnaný.  
 
Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový. Prebytok bežného rozpočtu bol použitý na 
finančné operácie – splácanie dlhodobého bankového úveru, ktorý bol prijatý a čerpaný 
v roku 2019. 
Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý 
použitím prostriedkov rezervného fondu. 
Príjmy z predaja pozemkov – Konopisko sú naplánované v návrhu rozpočtu na rok 2022 – 
kapitálové príjmy v celkovej výške 132 800,- €. Čerpanie je navrhnuté na výstavbu cesty 
v časti Konopisko. 
V kapitálových výdavkoch je naplánované použitie rezervného fondu na dobudovanie 
kanalizácie v obci. Nakoľko sa jedná o významnú položku v rozpočte aj nasledujúcich 
rokov je potrebné zvážiť schválenie prijatia dlhodobého úveru na dobudovanie 
kanalizácie. 
 

Celkový rozpočet na rok 2023 aj 2024 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je 
prebytkový a vyrovnávajú ho finančné operácie – splátky úveru z roka 2019 a v roku 2024 
splátka návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií poskytnutá v októbri 2020. 
 



 3

 
SÚHRNNÉ TABUĽKY PRÍJMOV A VÝDAVKOV 
 
PRÍJMY   
Druh 
rozpočtu 

Plnenie 
2019 

 

Plnenie 
2020 

Schválený 
2021 

Predpoklada
ná 

skutočnosť 
2021 

Návrh 
2022 

Návrh 
2023 

 
 

Návrh 
2024 

 

Bežný 
rozpočet 

1 122 811,32 1 126 842,55 1 163 054 1 087 036 1 033 917 1 087 167 1 150 667 

Kapitálový 
rozpočet 

150 000 286 684 1 301 759 570 000 132 800   

Finančné 
operácie 

229 009,44 207 170,96 0 38 009 211 246   

SPOLU 1 501 820,76 1 620 697,51 2 464 813 1 695 045 1 377 963 1 087 167 1 150 667 

 
 

VÝDAVKY 
Druh 
rozpočtu 

Čerpanie  
2019 

Čerpanie 
2020 

Schválený 
2021 

Predpoklada
ná 

skutočnosť 
2021 

Návrh  
2022 

Návrh 
2023 

Návrh 
2024 

 

Bežný 
rozpočet 

 
1 024 239,72 

1 071 038,81 1 163 054 1 103 007 1 017 357 1 070 607 1 127 214 

Kapitálový 
rozpočet 

405 423,14 254 778,71 1 285 499 575 478 344 046 0 0 

Finančné 
operácie 

0 19 704,52 16 260 16 560 16 560 16 560 23 453 

SPOLU 
 

1 429 662,86 1 345 522,04 2 464 813 1 695 045 1 377 963 1 087 167 1 150 667 

 
 
 
Poznámka: Predkladaný materiál finančného rozpočtu na roky 2022 – 2024 pozostáva z 3 
častí (13 strán): 

 textová časť (3 strany), 
 časť príjmov (2 strany): 

bežný rozpočet  
kapitálový rozpočet 
finančné operácie  

 časť výdavkov (5 strán): 
bežný rozpočet  
kapitálový rozpočet  
finančné operácie  


