Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Sklabiňa k návrhu na zmenu rozpočtu na
rok 2015 na základe rozpočtového opatrenia č. 4/2015
V súlade s ust. § 18 f ods. 1 písm. c) zákonač. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov predkladám na rokovanie Obecného zastupiteľstva v
Sklabini odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu na zmenu rozpočtu obce
Sklabiňa za rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 4/2015.
V zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a v nadväznosti na § 18 a § 19 Smernice o hospodárení s finančnými
prostriedkami obce Sklabiňa zmeny rozpočtu týkajúce sa povoleného prekročenia
výdavkov pri dosiahnuté vyšších príjmov a presuny rozpočtových prostriedkov v
rámci schváleného rozpočtu nad 2.000 € schvaľuje Obecné zastupiteľstvo.
Starosta obce predkladá na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Sklabini konané
dňa 16.12.2015 návrh Rozpočtového opatrenia č. 4/2015, ktorého obsahom je
úprava rozpočtu obce na rok 2015. Rozpočtové opatrenie rieši povolené prekročenie
a viazanie príjmov z dôvodu vyššieho plnenia príjmov oproti schválenému rozpočtu a
presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu.
Návrh úpravy rozpočtu bol predložený po dôkladnej analýze hospodárenia a stavu
hospodárenia ku dňu 11.12.2015.
Navrhované zmeny rozpočtu obce Sklabiňa:

2015
Schválený rozpočet

Rozpočtové opatrenie č.
4/2015

2015
Rozpočet po úprave

Bežný rozpočet
Príjmy

262.357,74

+2.626,00

264.983,74

Výdavky

254.695,42

-789,33

253.906,09

Výsledok hospodárenia

7.662,32

0

11.077,65

Kapitálový rozpočet
Príjmy

0

+594,00

594,00

Výdavky

7.636

0

7.636

Výsledok hospodárenia

-7.636

+594,00

-7.042,00

Bežný a kapitálový rozpočet spolu
Príjmy

262.357,74

+3.220,00

265.577,74

Výdavky

262.331,42

-789,33

261.542,09

Výsledok hospodárenia

+26,32

+4.009,33

4.035,65

Finančné operácie
Príjmy

0

0

0

Výdavky

2.225

0

2.225

Výsledok hospodárenia

-2.225

0

-2.225

Návrh zmeny rozpočtu predpokladá celkové zvýšenie príjmovej časti o 3.220,00 €.
V rámci bežných príjmov sa zvyšujú nedaňové príjmy, ktorých výška je v porovnaní s
pôvodným rozpočtom vyššia o skutočne vybraté príjmy z prenájmu a z rôznych
administratívnych poplatkov, a tuzemské transfery, ktorých skutočný príjem bol v roku
2015 v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2015 vyšší.
V rámci kapitálových príjmov sa zvyšujú príjmy o príjem z odpredaja pozemkov.
Návrh zmeny rozpočtu predpokladá celkové zníženie výdavkovej časti rozpočtu o
789,33 € a presun rozpočtových prostriedkov v rámci už schváleného rozpočtu. V
rámci rozpočtu bežných výdavkov dochádza k zvýšeniu resp. k zníženiu v bežných
výdavkov v položkách na základe skutočného čerpania rozpočtu.
Predkladaná zmena rozpočtu č.4/2015 napĺňa základnú zásadu vyrovnanosti
rozpočtu vrátane finančných operácií.
Záver:
Predložený návrh na úpravu rozpočtu obce Sklabiňa pre rok 2015 zreálnil rozpočtové
príjmy a výdavky v závislosti od dosiahnutého výsledku hospodárenia obce Sklabiňa
ku dňu 11.12.2015 a v závislosti od predpokladaného vývoja príjmov a výdavkov
rozpočtu obce.
Vzhľadom na vyššie uvedené konštatovania predložený návrh na úpravu rozpočtu
obce Sklabiňa č. 4/2015 doporučujem schváliť.
V Sklabini dňa 15.12.2015
Ing. Monika Haršányiová
hlavná kontrolórka obce Sklabiňa

