Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Sklabi a k návrhu na zmenu rozpo tu na
rok 2015 na základe rozpo tového opatrenia . 1/2015

V súlade s ust. § 18 f ods. 1 písm. c) zákona . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov predkladám na rokovanie Obecného zastupite stva v
Sklabini odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu na zmenu rozpo tu obce
Sklabi a za rok 2015 rozpo tovým opatrením . 1/2015.
V zmysle § 14 zákona . 583/2004 Z.z. o rozpo tových pravidlách územnej
samosprávy a v nadväznosti na § 18 a § 19 Smernice o hospodárení s finan nými
prostriedkami obce Sklabi a zmeny rozpo tu týkajúce sa povoleného prekro enia
výdavkov pri dosiahnuté vyšších príjmov a presuny rozpo tových prostriedkov v
rámci schváleného rozpo tu nad 2.000 € schva uje Obecné zastupite stvo.
Starosta obce predložil na rokovanie Obecného zastupite stva v Sklabini konané d a
23.9.2015 návrh Rozpo tového opatrenia . 1/2015, ktorého obsahom je úprava
rozpo tu obce na rok 2015. Rozpo tové opatrenie rieši povolené prekro enie a
viazanie príjmov z dôvodu vyššieho plnenia príjmov oproti schválenému rozpo tu a
presun rozpo tových prostriedkov v rámci schváleného rozpo tu.
Návrh úpravy rozpo tu bol predložený po dôkladnej analýze hospodárenia a stavu
hospodárenia ku d u 31.8.2015.

Navrhované zmeny rozpo tu obce Sklabi a:

2015
Schválený rozpo et

Rozpo tové opatrenie .
1/2015

2015
Rozpo et po úprave

Bežný rozpo et
Príjmy

228.629

+19.100,74

247.729,74

Výdavky

218.768

+19.100,74

237.868,74

Výsledok hospodárenia

9.861

0

9.861

Kapitálový rozpo et
Príjmy

0

0

0

Výdavky

7.636

0

7.636

Výsledok hospodárenia

-7.636

0

-7.636

Bežný a kapitálový rozpo et spolu
Príjmy

228.629

+19.100,74

247.729,74

Výdavky

226.404

+19.100,74

245.504,74

Výsledok hospodárenia

2.225

0

2.225

Finan né operácie
Príjmy

0

0

0

Výdavky

2.225

0

2.225

Výsledok hospodárenia

-2.225

0

-2.225

Návrh zmeny rozpo tu predpokladá celkové zvýšenie príjmovej asti o 19.100,74 €.
V rámci bežných príjmov sa zvyšujú da ové príjmy, ktorých výška je v porovnaní s
pôvodným rozpo tom vyššia najmä z dôvodu úpravy daní a poplatkov s ú innos ou
od 1.1.2015, a bežné granty a transfery a ostatné príjmy, ktorých skuto ný príjem bol
v priebehu roku 2015 v porovnaní so schváleným rozpo tom na rok 2015 vyšší.
Návrh zmeny rozpo tu predpokladá celkové zvýšenie výdavkovej asti rozpo tu o
19.100,74 € a presun rozpo tových prostriedkov v rámci už schváleného rozpo tu. V
rámci rozpo tu bežných výdavkov dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov v
položkách, ktoré neboli vôbec rozpo tované resp. v pôvodnom rozpo te boli
poddimenzované alebo boli rozpo tované nesprávne.
Kapitálový rozpo et sa upravuje vo výdavkovej asti presunom rozpo tových
prostriedkov vo výške 4.356 € už v rámci schváleného rozpo tu. Tieto výdavky sú po
úprave ur ené na spracovanie územného plánu.
Predkladaná zmena rozpo tu .1/2015 nap a základnú zásadu vyrovnanosti
rozpo tu vrátane finan ných operácií.
Záver:
Predložený návrh na úpravu rozpo tu obce Sklabi a pre rok 2015 zreálnil rozpo tové
príjmy a výdavky v závislosti od dosiahnutého výsledku hospodárenia obce Sklabi a
ku d u 31.8.2015 a v závislosti od predpokladaného vývoja príjmov a výdavkov
rozpo tu obce.
V závislosti od alšieho vývoja rozpo tových príjmov, najmä podielových daní, ako aj
v závislosti od vývoja potrieb obce a teda aj výdavkov nie je vylú ené, že rozpo et na
rok 2015 bude potrebné v priebehu roku 2015 opätovne prehodnoti a upravi .
Vzh adom na vyššie uvedené konštatovania predložený návrh na úpravu rozpo tu
obce Sklabi a . 1/2015 doporu ujem schváli .

V Sklabini d a 22.9.2015

Ing. Monika Haršányiová
hlavná kontrolórka obce Sklabi a

