Stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky
2016 – 2018 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2016
V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
predkladám
odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2016 - 2018 a k návrhu rozpočtu
obce na rok 2016.
Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2016 - 2018 bolo spracované na
základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2016 - 2018 a návrhu rozpočtu na rok
2016, 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
/ďalej len v z. n. p./.
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p . a zák. č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej
zodpovednosti čl. 9 ods. 1.
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:
• č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné
odpady v z. n. p., na základe ktorého v súlade s § 2 ods. 3 predmetného zákona bolo vydané
Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady (ďalej len VZN).
• č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v z. n. p., na základe ktorého v súlade s § 3 predmetného zákona výnos
dane z príjmov fyzických osôb je v príslušnom rozpočtovom roku príjmom rozpočtov obcí
• č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v z. n. p.

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s všeobecne záväznými nariadeniami obce a
vychádza z vývoja hospodárenia obce v roku 2015 a predchádzajúcich sledovaných rokoch.
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecnými nariadeniami obce, ktorými sú upravené
daňové povinnosti a to za daň z nehnuteľnosti, za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, daň
za psa a správne poplatky.
Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom, v zákonom stanovenej lehote v súlade s §
9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p .

Návrh rozpočtu pre roky 2016-2018 obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch obce a to je základ pre
plánovanie výdavkov s možnosťou konfrontovať plány obce so skutočnosťou t. j. prezentovať
v rozpočte výkonnosť samosprávy a monitorovať ich dosahovanie.
Návrh rozpočtu bol spracovaný s metodickými s metodickým usmernením, ktorým sa ustanovuje
organizačná a ekonomická klasifikácia MFSR č. MF/010175/2004-42
Funkčná klasifikácia sa použije v zmysle vyhlášky ŠÚ SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva
štatistická klasifikácia výdavkov verejnej spray.
S opatrením MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a o rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy,
obce a VÚC,
- so zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v členení podľa §9 ods. 1 citovaného
zákona na:
rozpočet na príslušný rozpočtový rok - rok 2015
rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2016,
rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b)
- rok 2017.
Viacročný rozpočet na roky 2016 - 2018 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje
rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný,
rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, OZ ich
berie na vedomie, a ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.
Navrhovaný rozpočet na rok 2016 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č.583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
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.
Návrh rozpočtu obce predpokladá celkové bežné príjmy vo výške 856 229 €.
Z toho na prenesené kompetencie a ostatné dotácie vo forme grantov a transferov 283 247 €.
Kapitálových príjmov do rozporu sa neplánujú.
Príjem z finančných operácií je v rozpite 48 700 €.
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou –ZŠ 6 180 €
Celkový príjem obce je 911 109 €
Bežné výdavky v rozpočte na r. 2015 sú predpokladané v sume 501 842 €
Kapitálové výdavky vo výške 78 591 €.
Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový v sume 354 387 €.
Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 78 591 €. Schodok kapitálového rozpočtu je
zabezpečený prebytkom bežného rozpočtu.
Výdavky celkom sú 911 109 €.

Vo viacročnom rozpočte na roky 2016 - 2018 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci
financovania prenesených kompetencií štátu.
Návrh rozpočtu zahŕňa výdavky na činnosti, ktoré obci vyplývajú zo zákonov a uzatvorených zmlúv,
tak aby boli pokryté nevyhnutné požiadavky na chod obce.
Celkový rozpočet na rok 2016 je navrhnutý ako vyrovnaný

Záver
Pri prehodnocovaní položiek vlastných príjmov s rozpočtom a predpokladanou skutočnosťou r. 2015,
je navrhovaný rozpočet na rok 2016 reálne zostavený a preto na základe uvedených skutočností
doporučujem predložený „Návrh rozpočtu obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2016 Obecnému
zastupiteľstvu v Kamenci pod Vtáčnikom prijať.
V Kamenci pod Vtáčnikom dňa 15. 12. 2015
Hlavný kontrolór obce
Paulíčková Jozefína

