Stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky
2013 – 2015 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2013
V zmysle § 18, ods.1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, predkladám odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2013 – 2015 a k
návrhu rozpočtu na rok 2013.
Odborné stanovisko bolo predložené k návrhu rozpočtu obce na rok 2013 a bolo spracované na
základe predloženého viacročného rozpočtu na roky 2013 – 2015 a plnenia rozpočtu na rok 2012,
ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu viacročného
rozpočtu obce na roky 2013 – 2015 a návrhu rozpočtu obce na rok 2013 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z
hľadiska.
I. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu
1.1 Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh rozpočtu rešpektuje ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a
príslušných VZN, ktorými obec stanovuje sadzby miestnych daní , poplatku za komunálny odpad a
drobné stavebné odpady a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia a i.
1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom, ako aj na webovej stránke v zákonom
stanovenej lehote v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

1.3. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s opatrením MF z 20.februára
2012 č. MF/010211/2012-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej
republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia,
organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších
predpisov./
II. Východiská tvorby návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu vychádza z vývoja hospodárenia obce v roku 2012. Pri návrhu rozpočtu sa zhodnotila
reálnosť predpokladaných príjmov, na základe ktorých bolo možné zostaviť výdavkovú časť návrhu
rozpočtu.
B. NÁVRH ROZPOČTU
Návrh rozpočtu na rok 2013 vychádza z upravenej základne rozpočtu z roku 2012,s prihliadnutím na
skutočnosť čerpania a tiež očakávaným čerpaním do konca roka 2012. Návrh rozpočtu je spracovaný
podľa zákona c. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v členení podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona na:
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok - rok 2013,

b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2014,
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok 2015.
Viacročný rozpočet je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet obce na príslušný
rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok 2013 je záväzný, rozpočty na nasledujúce
dva rozpočtové roky majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších
rozpočtových rokoch.
Návrh rozpočtu na rok 2013 je spracovaný v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona c. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vnútorne členený na:
a) bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,
b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
c) finančné operácie.
Obsah návrhu rozpočtu je rozpísaný podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie do úrovne položiek,
ktorý sa následne pre potreby účtovníctva rozpíše do úrovne podpoložiek. Rozpočet je predložený vo
výdavkovej časti v členení na jednotlivé programy. Príjmová časť rozpočtu je spracovaná na základe
kvalifikovaného odhadu v členení podľa rozpočtovej klasifikácie.
Prehľad návrhu rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona c. 583/2004 Z. z.

2013
Bežný rozpočet
Bežné príjmy
Bežné výdavky

243 429 €
160 870 €

2014
243 662 €
159 950 €

2015
243 812 €
158 350 €

Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

20 000 €
23 251 €

0€
4 404 €

0€
6 154 €

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie

0€
79 308 €

0€
79 308 €

0€
79 308€

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Rozpočtové príjmy

243 429 €
20 251€
263 429 €

243 662 €
0€
243 662 €

243 812 €
0€
243 812€

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rozpočtové výdavky

160 870 €
23 251 €
184 121 €

159 950 €
4 404 €
164 354€

158 350 €
6 154 €
164 504€

Na základe predpokladaných zdrojov v príjmovej časti bežného rozpočtu bol zostavený návrh rozpočtu
výdavkov. Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov je zostavený tak, aby zabezpečil financovanie
výkonu samosprávnych pôsobnosti obce, úhradu záväzkov, financovanie nákladov preneseného
výkonu štátnej správy, financovanie výdavkov spojených so správou, údržbou majetku.
Bežný rozpočet na rok 2013 je zostavený ako prebytkový, to znamená, že príjmy bežného rozpočtu sú
vyššie ako výdavky bežného rozpočtu.
Kapitálový rozpočet:
Kapitálový rozpočet je bilanciou príjmov a výdavkov súvisiacich s rozvojovými potrebami obce, ktoré
majú investičný charakter. Z kapitálového rozpočtu sa bude zabezpečovať rozširovanie majetku
a územný rozvoj. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový.
V kapitálových príjmoch sa ráta s predajom pozemkov. Kapitálové výdavky budú použité na územný
rozvoj obce.

Súčasťou celkového rozpočtu sú aj finančné operácie. Finančné operácie výdavkov budú použité na
úhradu splátok istiny z úverov.
Obec je v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy povinná zostavovať
programový rozpočet.
Obec k predloženému návrhu rozpočtu vypracovala programový rozpočet, ktorý pozostáva z 10
programov, ktoré sú členené na podprogramy. Rozpočet obsahuje zámery a ciele samosprávy .

Rozpočet obce, tak ako je predložený, spĺňa podmienky zákona č. 583/2004 Z. z. §10 odst.7 o
rozpočtových pravidlách.

Záver:

Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2013 – 2015 a návrh rozpočtu obce na rok 2013 je
spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona 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 a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné
súvisiace právne normy.
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi
obce.
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej lehote, t.j.
najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.

Odporúčam obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť.

V Dolnej Ždani dňa 6.12.2012

Mgr. Brnáková Janette
Hlavná kontrolórka obce

