OBEC B E L U Š A
Farská 1045/6, 018 61 Beluša
TLAČOVÁ SPRÁVA
Beluša, 07. december 2021
Obecný rozpočet bude v roku 2022 hospodáriť s viac ako 6 miliónmi Eur
Rozpočet
na
rok
2022
a výhľadovo na roky 2023 a 2024 bol
poslancami obecného zastupiteľstva
odsúhlasený na novembrovom zasadnutí
29. novembra 2021, pričom rozpočet za
hlavnú a podnikateľskú činnosť je
zostavený ako prebytkový. Návrh
rozpočtu odporučila schváliť aj hlavná
kontrolórka obce Beluša.
Pri zostavovaní rozpočtu obce Beluša na rok 2022 sa vychádzalo z prognózy Výboru
pre daňové prognózy zo dňa 23. septembra a zároveň z vývoja rozpočtového hospodárenia
obce v roku 2021.
„Návrh rozpočtu je spracovaný podľa platnej funkčnej klasifikácie a rozpočtovej
ekonomickej klasifikácie do úrovne hlavnej kategórie. V príjmovej časti rozpočtu to znamená
predloženie príjmov na hlavné kategórie príjmov: daňové, nedaňové, granty a transfery,
príjmy z transakcií a prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné pomoci. Vo výdavkovej časti
je zostavený rozpočet ako programový, t.j. rozdelený do 14 programov a 50 podprogramov
a výdavky sú predložené na hlavné kategórie: bežné výdavky, kapitálové výdavky, výdavky
z transakcií s finančnými aktívami a pasívami. V príjmovej časti rozpočtu na rok 2022 za obec
a rozpočtové organizácie rozpočtujeme celkové príjmy vo výške 6 369 53,00 Eur. Vo
výdavkovej časti rozpočtu na rok 2022 za obec a rozpočtové organizácie rozpočtujeme
celkové výdavky vo výške 6 233 666,00 €,“ informuje Ing. Henrieta Strapková, vedúca
Oddelenia finančného a daní.
Bežné výdavky obce a jej rozpočtových organizácií sú rozpočtované z pridelených
finančných prostriedkov v obci zo ŠR na zabezpečenie prenesených kompetencií na úseku
vzdelávania, stavebného poriadku, matriky, pozemných komunikácií, životného prostredia.
Obec zo svojich vlastných finančných prostriedkov zabezpečuje prevádzku obce ako celku,
t.j. správu obecného úradu, verejné osvetlenie, poriadok v obci, sociálne služby
a opatrovateľskú službu, domy smútku a cintoríny, zdravotné stredisko, kultúrne domy,
údržba ciest a chodníkov, odvoz odpadu, športové a kultúrno spoločenské akcie a mnoho
ďalšieho.
Súčasťou bežných výdavkov sú výdavky rozpočtované v novom podprograme
Podpora bývania v Beluši vo výške 62 500,00 Eur, ktoré sú určené na príspevok na bývanie,
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ktorý bude vyplatený fyzickým osobám s trvalým pobytom v obci Beluša a majú vyplatené
všetky pohľadávky voči obci, t. j. nemajú žiadne nedoplatky k 31.12.2021.
Taktiež sú rozpočtované financie na podporu projektov v rámci prvého ročníka
Participatívneho rozpočtu podľa pravidiel prijatého VZN č.2/2021 o určení pravidiel
participatívneho rozpočtu obce Beluša. Schválená výška podpory všetkých vybraných
projektov je 6 000 €. Tento nástroj samosprávy umožní aktívne zapojenie občanov
prostredníctvom konkrétnej aktivity, na ktorú získa finančnú podporu z obecných zdrojov.
Bližšie informácie budú zverejnené v prvej polovici januára 2022.
Významnými investíciami v schválenom rozpočte na rok 2022 sú:
-

II. etapa osvetlenia ďalších šiestich priechodov pre chodcov smerom na Púchov
a Považskú Bystricu vo výške 71 200 €,

-

Budovanie štyroch workoutových ihrísk v Hloži, Podhorí, Belušských Slatinách
a pri základnej škole Beluša, a to vo výške viac ako 35 tisíc €,

-

Oplotenie, parkovisko a odvodnenie cintorína v Hloži vo výške 24 tisíc €,

-

Oplotenie ihriska v Belušských Slatinách vo výške 7 500 €,

-

Oprava prístrešku pri Kultúrnom dome v Podhorí vo výške 15 000 €.

Naplánované je v budúcom roku aj pokračovanie budovania projektu z roku 2021, a to
budovanie cykloprístreškov „Doplnková cyklistická infraštruktúra“ – 2 cykloprístrešky
(centrum obce a sídlisko Ľ. Štúra medzi bytovkami), ktorú sú hradené z eurofondov, 5%
spolufinancovanie obce tvorí sumu viac ako 4 tisíc eur. Do konca marca 2022 by mal byť
dodaný aj sedemmiestny automobil vo výške 44 157,00 Eur pre stredisko Správy majetku
a obecných služieb, ktorý nebol v roku 2021 dodaný z dôvodu povodní v danej automobilke.
Obec Beluša má taktiež podaných viacero žiadostí na financovanie z eurofondov –
vodozádržné opatrenia v centre obce, nadstavba Materskej školy v Hloži, obnova a
rekonštrukcia belušskej knižnice, či vybudovanie krytých cyklostojanov na 18 miestach
v celej obci.
Nakoľko obecný rozpočet je živým mechanizmom, ďalšie obecné investície sa budú
realizovať v priebehu kalendárneho roka 2022 a budú postupne zapracované v rámci
obecných financií.
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