Stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce
Kamenec pod Vtáčnikom na roky 2015 – 2017
V zmysle § 18f. odsek 1. písmeno c/ zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na obdobie
rokov 2015-2017. Stanovisko vychádza z posudzovania rozpočtu vo vzťahu k príslušným
zákonom.
Rozpočtový proces obce upravujú nasledovné zákony:
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov /ďalej len zákon 583/2004 Z. z./
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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 .V súlade
s ustanovením § 3 uvedeného zákona je určená výška v percentuálnom vyjadrení výnosu
dane z príjmov na príslušný rok.
č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov a ostatné súvisiace právne normy.
V súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. návrh viacročného rozpočtu tvoria:
a) rozpočet na rok 2015
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku 2015,
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa bodu b).
Záväzným rozpočtom je rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok, t. j. rok 2015, pričom
rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky 2016 a 2017, je orientačný.
Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2015 bolo spracované na základe predloženého
návrhu rozpočtu obce Kamenec pod Vtáčnikom na roky 2015 až 2017.
Návrh rozpočtu vychádza z plánovaných investičných úloh a z vývoja hospodárenia obce za
predchádzajúce roky. Zahŕňa finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu :
- podiely na daniach v správe štátu,
- dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
ďalej výnosy z vlastného majetku. Rozpočet výdavkov je zostavený tak, aby zabezpečoval
krytie všetkých záväzkov vyplývajúcich z povinnosti samosprávy.
Návrh viacročného rozpočtu obce obsahuje:
- bežný rozpočet, ktorý je zostavený ako prebytkový
- kapitálový rozpočet, ktorý je zostavený ako schodkový
Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu

Návrh rozpočtu v €
Rok

2015

Bežné

Kapitálové Finančné Spolu
operácie

Vl.prijmy
Výdavky
RO – ZŠ
7 050
304 452
7 050
305 050
7 050
305 050

Celkom

Príjmy
755 356
3 600 758 956
766 006
Výdavky
434 719
26 835
461 554
766 006
2016
Príjmy
749 915
749 915
756 965
Výdavky
426 800
25 115
451 915
756 965
2017
Príjmy
750 060
750 060
757 110
Výdavky
443 160
8 900
452 060
757 110
Príjmová časť rozpočtu:
Podielové dane, miestne dane a poplatky, správne poplatky boli stanovené v súlade
s platnými predpismi a vlastnými všeobecne záväznými nariadeniami. Príjmová časť rozpočtu
je na rok 2015 navrhovaná v reálnych finančných objemoch.
Výdavková časť rozpočtu:
Je spracovaná v zmysle rozpočtovej klasifikácie podľa stanovených kapitol. Návrh rozpočtu
prihliada vo výdavkovej časti na rozpracované priority a zámery obce.
Z uvedeného prehľadu vyplýva, že navrhovaný rozpočet obce je vyrovnaný. Schodok
kapitálového rozpočtu kryje schodok finančných operácií. Finančné operácie obce
predstavujú príjmy z prebytku hospodárenia minulých rokov.
Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. sa v rozpočte obce uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade
so zákonom 523/2004 Z. z. podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky
rozpočtu.
Na základe predpokladaných príjmov bežného rozpočtu bol zostavený návrh rozpočtu
výdavkov. Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov je zostavený tak, aby zabezpečil
financovanie výkonu samosprávnych pôsobností obce, úhradu záväzkov, financovanie
nákladov preneseného výkonu štátnej správy, financovanie výdavkov spojených so správou
a údržbou majetku obce. Kapitálové výdavky sú určené na kamerový systém a na zberný
dvor v celkovej výške 26 835 €.
Záver
Návrh rozpočtu príjmov možno hodnotiť, že je zostavený na základe reálnych možností,
nehrozia riziká neplnenia príjmovej časti rozpočtu. Na základe predpokladaných zdrojov
v príjmovej časti rozpočtu bol zostavený návrh rozpočtu výdavkov. Navrhovaný rozpočet
výdavkov je zostavený tak, aby zabezpečil financovanie základných funkcií samosprávy podľa
zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
V súvislosti s navrhovanými príjmami je nevyhnutné v priebehu roka 2015 dôsledné
sledovanie nakladania s rozpočtovými prostriedkami obce, tak aby výdavky boli hospodárne,
efektívne a účelne vynaložené v súlade zo zákonom č. 502/2001 Z. z. S ohľadom na možné

legislatívne zmeny, ale hlavne na plnenie predpokladaných príjmov navrhujem obecnému
zastupiteľstvu pravidelne na svojich zasadnutiach kontrolovať plnenie rozpočtu, aby nedošlo
k schodku v hospodárení s verejnými prostriedkami.
Návrh rozpočtu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli, čím bola splnená
zákonná povinnosť podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Na základe vyššie uvedenými skutočnosťami odporúčam Obecnému zastupiteľstvu
v Kamenci pod Vtáčnikom predkladaný návrh rozpočtu na rok 2015 schváliť a rozpočet na
roky 2016 a 2017 vziať na vedomie.
Kamenec pod Vtáčnikom 5. 12. 2014
Paulíčková Jozefína, hlavná kontrolórka obce

Stanovisko k rozpočtu obce na roky 2015 – 2017 Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod
Vtáčnikom zobralo na vedomie na zasadnutí dňa 15. 12. 2014

