Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2014 až 2016
V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám poslancom obecného zastupiteľstva stanovisko k
návrhu rozpočtu obce na roky 2014 až 2016.
Návrh rozpočtu na roky 2014 až 2016 bol vypracovaný v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
bol návrh rozpočtu obce 15 dní pred schválením zverejnený na verejnej tabuli a na web
stránke obce.
K návrhu rozpočtu obce neboli zo strany občanov a spoločenských organizácií v obci
vznesené žiadne pripomienky.
1. Tvorba rozpočtu
V súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov je rozpočet obce vypracovaný na tri roky s tým, že
rozpočet na rok 2014 je stanovený ako záväzný a rozpočty na roky 2015 a 2016 sú stanovené
ako orientačné.
V zmysle § 9 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
je rozpočet obce zostavený v členení na
a) bežné príjmy a bežné výdavky ( bežný rozpočet ),
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky ( kapitálový rozpočet ),
c) finančné operácie.
2. Rozpočet na rok 2014
Rozpočet obce na rok 2014 je navrhnutý ako vyrovnaný, keď celkové príjmy a celkové
výdavky sú navrhnuté vo výške 319 200 eur. Do návrhu rozpočtu je zaradený bežný
rozpočet a výdavkové. finančné operácie. Z toho bežné príjmy sú navrhnuté v sume 319 200
eur a bežné výdavky sú navrhnuté vo výške 311 580 eur. Vo výdavkových finančných
operáciách sú zahrnuté splátky istiny dlhodobého úveru vo výške 7 620 eur. Návrh
predloženého rozpočtu je v súlade s rozpočtovými pravidlami stanovenými v zákone č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď navrhnutými príjmami
sú prednostne zabezpečené všetky záväzky, ktoré pre obec vyplývajú z
a) pracovnoprávnych vzťahov,
b) uzatvorených zmlúv,
c) plnenia jej povinností.
2.1. Bežný rozpočet
Návrh bežného rozpočtu na rok 2014 je navrhnutý ako prebytkový, a to tak, aby sa týmto
prebytkom v plnom rozsahu kryli výdavkové finančné operácie, čo je v súlade s § 10 ods. 7
zákona o rozpočtových pravidlách..
2.1.1. Príjmy bežného rozpočtu
Pri navrhovaní výšky jednotlivých položiek bežných príjmov sa vychádzalo zo všeobecne
záväzných právnych predpisov ( výnos dane, ostatné poplatky), zo všeobecne záväzného
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nariadenia obce ( daň z nehnuteľností, miestna dane a poplatok za komunálny odpad) a zo
zmlúv, ktoré obec uzatvorila ( príjmy z prenájmu), a preto sa dá predpokladať, že sa
navrhnutá výška aj dosiahne.
Problém s vyrovnanosťou bežného rozpočtu môže obci vzniknúť v prípade, ak by obec
nedostala v plnej výške stanovený výnos dane z príjmov FO. Vzhľadom na to, že táto položka
tvorí 51 % bežných príjmov, výpadok v príjmoch v tejto položke by negatívne ovplyvnil nie
len výšku bežných príjmov, ale aj celkovú finančnú situáciu obce.
2.1.2 Výdavky bežného rozpočtu
Do návrhu rozpočtu sa jednotlivé položky bežných výdavkov navrhli vo výške, ktorou by
sa mali pokryť najmä záväzky obce
a) voči zamestnancom obecného úradu, materskej školy a základnej školy (mzdy, odvody),
b) z uzatvorených zmlúv ( výdavky na energie, služby), ako aj
c) prevádzkové náklady na základe potrieb obce ( výdavky na materiál),
a preto sa dá predpokladať, že navrhnutá výška sa aj dodrží.
2.2. Kapitálový rozpočet
V návrhu kapitálového rozpočtu nie sú rozpočtované žiadne príjmy a ani výdavky.
2.3. Finančné operácie
V návrhu rozpočtu v časti finančné operácie sú zahrnuté výdavkové finančné operácie vo
výške splátok istiny dlhodobého úveru, čo je v súlade s rozpočtovými pravidlami.
3. Rozpočty na roky 2015 a 2016
Rozpočty na roky 2015 a 2016 sú navrhnuté v súlade s rozpočtovými pravidlami.
4. Záver
Vzhľadom na to, že návrh rozpočtu obce na roky 2014 až 2016 je zostavený v zmysle
zákona o rozpočtových pravidlách a navrhnutá výška jednotlivých častí rozpočtu je
stanovená na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných
nariadení obce a na základe uzatvorených zmlúv, odporúčam poslancom obecného
zastupiteľstva, aby
a) návrh rozpočtu na rok 2014 schválili,
b) návrhy rozpočtov na roky 2015 a 2016 vzali na vedomie.

Ing. Stanislav F e k e t e
hlavný kontrolór obce
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