STANOVISKO
hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na
roky 2018 – 2020 a k rozpočtu obce na rok 2018
V zmysle § 18 f, ods. 1, písm. c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu stanovisko k návrhu
viacročného rozpočtu obce na roky 2018 – 2020 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2018.
Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce bolo spracované na základe
predloženého návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2018 – 2020 a k návrhu rozpočtu na
rok 2018, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. O rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy.
A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA
Pri spracovaní odborného stanoviska som posudzoval predložený návrh rozpočtu obce
na rok 2018 z dvoch hľadísk:
1. 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 v znení neskorších predpisov a zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:
- č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady, na základe ktorého bolo v súlade s § 2, ods. 3 predmetného
zákona vydané Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom
poplatku č. 4/2014 v znení VZN č. 5/2017.
- č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
v znení neskorších predpisov.
- č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace normy.
- č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení
neskorších predpisov.
1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce,
napr. VZN – Zásady rozpočtového hospodárenia a VZN – O miestnych daniach
a miestnom poplatku.
1.3. Dodržanie informačnej povinnosti obce
Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom na úradnej tabuli obce dňa

29. 11. 2017, 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.
2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením
MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní
rozpočtov územnej samosprávy a Dodatku č. 13 k vyššie uvedenému Opatreniu MF SR.
B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOĆTU
Návrh rozpočtu vychádza z vývoja hospodárenia obce v roku 2017
a z predpokladaného vývoja príjmov a výdavkov. Návrh rozpočtu na rok 2018 vychádza tiež
z dostupných informácií o podiele výnosu dane z príjmov a VZN o miestnej dani a miestnom
poplatku.
C. TVORBA NÁVRHU ROZPOĆTU
Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 v členení podľa § 9, ods. 1
citovaného zákona na:
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2018
b) rozpočet na nasledujúce roky 2018 – 2020
Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný.
V rozpočte sú vyjadrené aj finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených
kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom a tiež financovanie v rámci výkonu
originálnych kompetencií.
Rozpočet na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný. Na rok 2018 je bežný rozpočet
zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet a rozpočet z finančných operácií sú zostavené
ako schodkové. Schodok týchto rozpočtov sa uhradí z bežných príjmov obce. Kapitálové
výdavky budú použité na výstavbu parkoviska pri cintoríne, výstavbu mosta v lokalite „Za
mostami“, prístavbu hasičskej zbrojnice a na rekonštrukciu kultúrneho domu. Schodok
z finančných operácií zahŕňa výdavky na splátky úverov zo ŠFRB na výstavbu bytoviek.
Rozpočet na roky 2019 – 2020 tiež predpokladá výdavky z finančných operácií, t. j. splácanie
týchto úverov.
D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOĆTU
Rozpočet celkom: v €
Rozpočtové roky
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce:
prebytok / schodok rozpočtu
Bežný rozpočet: v €
Rozpočtové roky
Bežné príjmy celkom

2018
866 850,00
866 850,00
0

2018
866 850,00

2019
883 139,00
878 042,40

2020
890 838,00
886 507,10

+5 096,60

+4 330,90

2019
883 139,00

2020
890 838,00

Bežné výdavky celkom
Hospodárenie obce:
prebytok / schodok rozpočtu
Kapitálový rozpočet: v €
Rozpočtové roky
Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky celkom
Hospodárenie obce:
prebytok / schodok rozpočtu
Finančné operácie: v €
Rozpočtové roky
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie obce:
prebytok / schodok rozpočtu

767 090,00

783 247,20

790 809,80

+99 760

+99 891,80

+100 028,20

2018

2019

2020

0
63 160,00

0
57 436,20

0
57 999,30

-63 160,00

-57 436,20

-57 999,30

2018

2019

2020

0
36 600,00

0
37 332,00

0
37 698,00

-36 600,00

-37 332,00

-37 698,00

Bežné príjmy v roku 2018 sú rozpočtované v sume 866 850,- €, z toho sú bežné príjmy
obce v sume 416 850,- €, a príjmy na prenesené kompetencie sú v sume 450 000,- €. Bežné
výdavky obce sú rozpočtované v sume 767 090,- €, z toho výdavky na prenesené kompetencie
sú v sume 450 000,- € a výdavky na originálne kompetencie sú v sume 150 000,- €.
Kapitálové príjmy v roku 2018 sú rozpočtované v sume 0,- €. Na druhej strane
kapitálové výdavky sú rozpočtované v sume 63 160,- € a predstavujú náklady obce na
výstavbu parkoviska pri cintoríne, výstavbu mosta v lokalite „Za mostami“, prístavbu
hasičskej zbrojnice a na rekonštrukciu kultúrneho domu. Príjmy z finančných operácií sú
rozpočtované v sume 0,- € a výdavky z finančných operácií predstavujú náklady na splátky
úverov ŠFRB a sú rozpočtované v sume 36 600,- €.
E. ZHRNUTIE
Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020 a návrh rozpočtu na rok 2018 je spracovaný
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, návrh zohľadňuje aj ustanovenia
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane
z príjmov územnej samospráve a tiež zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení a ostatné súvisiace normy.
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci obvyklým spôsobom v zákonom
stanovenej lehote pred jeho schválením.
Na základe vyššie uvedených informácií odporúčam obecnému zastupiteľstvu
predložený návrh rozpočtu obce na rok 2018 schváliť.
V Spišských Hanušovciach, 30. 11. 2017
Ing. Pavol Grainda
hlavný kontrolór

