HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE VODERADY
STAN OVI S K O
K návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2019- 2021
K základným úlohám hlavného kontrolóra obce podľa zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení patrí vypracovať odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce
pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve. Táto povinnosť pre hlavného
kontrolóra vyplýva z §18f ods.1 písm. c) zákona o obecnom zriadení.
Pri spracovaní odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce som vychádzal zo všeobecne
právnych predpisov upravujúcich proces zostavenia rozpočtu. Stanovisko bolo spracované na
základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2018-2020, ktorý je zostavený podľa
§§ 9 a 10 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Pri
financovaní, ZŠ a školských zariadení a aj ZUŠ, sa využije zákon o financovaní ZŠ a ZUŠ. Návrh
rozpočtu zohľadňuje aj prijaté VZN obce týkajúce sa rozpočtovania a celkovej finančnej činnosti
obce. Rozpočet zohľadňuje aj zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Návrh rozpočtu
využil aj nasledovné zákony:
•

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad .

•

Zákon č.564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obec musí dodržať informačnú povinnosť podľa §9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení. Rozpočet musí byť pred schválením zverejnený najmenej 15 dní spôsobom
v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli vyjadriť aj obyvatelia obce.
Rozpočet je vypracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie, ktorá je daná „ Opatrením MF SR
č. MF/010175/2004-42. Toto opatrenie určuje nasledovné klasifikácie – druhovú, organizačnú
a ekonomickú; týmto zákonom stanovenej rozpočtovej klasifikácie a je záväzná aj pri
zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.
Návrh rozpočtu zohľadňuje „ Príručku na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na
príslušné roky rozpočtu“.
Zákon č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol novelizovaný
zákonom č.426/2013 Z. z. a v §4 ods.5) sa hovorí, že obec s počtom obyvateľov do 2 000 nemusí
uplatňovať programovú formu rozpočtu obce. Obec Voderady túto možnosť využíva, na základe
prijatého uznesenia obecného zastupiteľstva obce.
Rozpočet je spracovaný podľa už citovaných zákonov o rozpočtových pravidlách a člení sa
na tri po sebe nasledujúce roky t.j. 2019, 2020, 2021. Viacročný rozpočet sa zostavuje v rovnakom
členení na všetky tri roky. Rozpočet na prvý rozpočtový rok 2019 je záväzný ; na nasledujúce dva
roky 2020-2021 má iba orientačný charakter.

Vnútorné členenie rozpočtu je na:
a) bežný rozpočet príjmov a výdavkov
b) kapitálový rozpočet príjmov a výdavkov
c) finančné operácie
Vo viacročnom rozpočte na rozpočtované roky sú tiež vyjadrené finančné vzťahy k
štátnemu rozpočtu v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym
fondom, k zriadeným a založeným právnickým a fyzickým osobám- podnikateľom a právnickým
osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu obce- v našom prípade je to príspevková
organizácia ZŠ, školské zariadenia a ZUŠ, tiež k rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších
územných celkov.
ROZPOČET celkom v €

Rozpočtové roky

2019

2020

2021

Príjmy celkom

2 452 205

2 437 000

2 462 000

Výdavky celkom

2 365 669

2 376 226

2 382 676

86 536

60 774

Hospodárenie obce

79 324

Bežný rozpočet v €
Rozpočtové roky

2019

2020

2021

Bežné príjmy

2 419 205

2 434 000

2 459 000

Bežné výdavky

1 655 044

1 647 976

1 654 676

764 161

786 024

804 324

Hospodárenie obce

Rozpočet obce na rozpočtový rok 2019, je záväzný a zahŕňa výdavky na zabezpečenie
chodu a života obce. Bežné príjmy sú tvorené najmä z daňových príjmov a to poukazované zo
štátneho rozpočtu; dane a poplatky od občanov a príjmy z prenájmu pozemkov, budov a nebytových
priestorov, tieto plynú obci z platne uzavretých nájomných zmlúv.
Kapitálové príjmy súvisia s napĺňaním a realizáciou investičných zámerov obce a preto
treba pozorne pristupovať k uzatváraniu záväzkových vzťahov v oblasti kapitálových výdavkov,
najmä na dodržiavanie zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite. Z toho dôvodu
dôsledne sledujeme zdroje kapitálových príjmov , tvorbu rezervného fondu a ostatných finančných
fondov z prebytku hospodárenia obce. Pre rozpočtový rok 2019 pripravuje obec tieto investičné
akcie:
• Pfrístavba požiarnej zbrojnice 30 tis. €
• Chodník na Cíferskej ulici 100 tis. €
• Chodník na Koniarekovej ulici, základy optosiete 100 tis. €
• Chodník na Krátkej ulici, zokruhovanie cesty na Športovej ulici okolo ihriska 100 tis. €
• Prekládka VN nad zberným dvorom 50 tis. €
• Projektová dokumentácia pre investičné akcie 100 tis. €
• Rekonštrukcia detského ihriska za KD 70 tis. €
• Oplotenie futbalového ihriska 20 tis. €

Kapitálové príjmy súvisia s napĺňaním a realizáciou investičných zámerov pre rok 2019
obec rozpočtuje kapitálové príjmy 30 000, realizácia pripravovaných investičných akcií bude
realizovaná prevažne z prebytku rozpočtu predchádzajúcich období.
Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 je spracovaný v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi. Pri tvorbe rozpočtu boli využité aj vnútorné predpisy najmä VZN.
Moje odborné stanovisko a v ňom uvedené skutočnosti sú v zhode so všetkými zákonmi
dôležitými pre tvorbu rozpočtov v samospráve.
Vyššie citované zákony a predpisy využité k tvorbe hodnoteného rozpočtu
spĺňajú podmienky na jeho schválenie. Odporúčam obecnému zastupiteľstvu obce
VODERADY predložený návrh rozpočtu na rok 2019 schváliť a návrh rozpočtu na roky 2020
- 2021 zobrať na vedomie.

v Hrnčiarovciach nad Parnou 25.10.2018

Ing. Stanislav Nižnan
Hlavný kontrolór obce

