Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Sklabiňa
k návrhu rozpočtu

V zmysle § 18f ods. 1 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších právnych predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na
rok 2020 - 2022 /ďalej len stanovisko/.
Moje stanovisko som spracovala na základe návrhu viacročného rozpočtu na r. 2020 –
2022 , ktorý bol zverejnený v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. na úradnej tabuli obce Sklabiňa dňa 2.12.2019 a následne prerokovaný
a upravený na pracovnom stretnutí poslancov dňa 10.12.2019.

I.

Východiská spracovania odborného stanoviska

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého
návrhu viacročného rozpočtu obce na r. 2020 – 2022 z dvoch hľadísk:

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu
1.1.

Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

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. , zákonom
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. a tiež s ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej
zodpovednosti.
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:
-č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v z.n.p. na základe ktorého bolo vydané Všeobecne záväzné
nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
- 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.
- č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov

1.2.

Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce,
najmä
-

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v platnom znení
VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sklabiňa .

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti obce Sklabiňa
Návrh rozpočtu bol zverejnený spôsobom v obci obvyklým dňa 2.12.2019 na úradnej
tabuli obce a na web-stránke obce v zákonom stanovenej lehote najmenej 15 dní pred
jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
2. Metodická správnosť predloženého rozpočtu
Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s
- Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č.
MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a
ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení opatrenia z 28. marca 2006 (č.
MF/008978/2006-421), opatrenia z 23. apríla 2008 (č. MF/009212/2008-421), opatrenia z 20.
mája 2010 (č. MF/011928/2010-421), opatrenia z 18. augusta 2010 (č. MF/021218/2010-421),
opatrenia z 29. októbra 2010 (č. MF/025825/2010-421), opatrenia z 20. februára 2012 (č.
MF/010211/2012-421), opatrenia zo 4. decembra 2013 (č. MF/23213/2013-421), opatrenia z
12. novembra 2014 (č. MF/19698/2014-421) , opatrenia zo 16. septembra 2015 (č.
MF/017458/2015-421) , opatrenia zo 16.3.2016 ( č.MF/009798/2016-421) a opatrenia
z 18.5.2016 (č. MF/013944/2016-421)
-Vyhláškou ŠÚ SR č. 257/2014 zo dňa 18.9.2014, ktorou sa vydáva štatistická
klasifikácia výdavkov verejnej správy /SK COFOG/.
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.
Viacročný rozpočet tvoria:
a/ rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2020,
b/ rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2021
c/ rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b/ - rok
2022.

Viacročný rozpočet na roky 2021 – 2022 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa
zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný
rozpočtový rok 2020 je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú
záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších
rozpočtových rokoch.
Viacročný rozpočet na roky 2020 – 2022 sa 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 člení na:
a/ bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky
b/ kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
c/ finančné operácie
Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obce, pričom v zmysle ustanovenia §10 ods. 6
zákona č. 583/2004 Z.z. nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.
Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov bol zverejnený a na schválenie obecnému
zastupiteľstvu je predložený podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej
kategórie.
II.

Základná charakteristika návrhu rozpočtu

Na prerokovanie je predložený návrh viacročného rozpočtu na r. 2020-2022 a v jeho
rámci návrh rozpočtu obce na r. 2020 s nasledovnými východiskovými ukazovateľmi:
Rozpočet celkom:
Rozpočtové roky

2020

2021

2022

Príjmy celkom

366 672,08

367 550

372 150

Výdavky celkom

366 0223,18

366 823,18

370 823,18

649,90

726,82

1 326,82

2020

2021

2022

Príjmy celkom

362 872,08

367 550

372 150

Výdavky celkom

356 218,18

361 819,18

365 819,18

6 653,90

5 730,82

6 330,82

Hospodárenie obce
prebytok - schodok
Bežný rozpočet:
Rozpočtové roky

Hospodárenie obce
Prebytok-schodok

Kapitálový rozpočet
Rozpočtové roky
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce
Prebytok-schodok

-

2020
0
4 800
4800

2021
0
0
0

2022
0
0
0

Finančné operácie /= splátky istiny z úverov/
Rozpočtové roky
Príjmy celkom

2020
3 800

2021
0

2022
0

Výdavky celkom
Hospodárenie obce
Prebytok - schodok

5 004
- 1204

5 004
- 5004

5 004
- 5004

Východiská tvorby rozpočtu na r. 2020
Predkladaný návrh rozpočtu príjmov je potrebné považovať za rámcový /je spracovaný
do výšky predpokladaných daňových a nedaňových príjmov, dotácií a transferov/, ktorý
prejde určitým vývojom v súvislosti s ich plnením.
Bežné príjmy
Najväčšiu a najvýznamnejšiu položku príjmov tvorí výnos dane z príjmov poukazovaný
obci zo ŠR /ide vlastne o podielové dane, ktoré štát prostredníctvom daňového úradu
poukazuje mesačne obci/. Predstavuje 245 300 €, t.j. 67 % celkových/ bežných príjmov.
Vlastné príjmy obce – príjmy z daní z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady , príjmy z prenájmu, poplatky – administratívne,
správne – predstavujú 56 380 €, čo predstavuje 16 % celkových príjmov.
Tuzemské bežné granty a transfery - na cestovné pre deti ZŠ, na predškolákov v MŠ,
na prenesený výkon štátnej správy – na ZŠ,matriku, dopravu, ochranu životného
prostredia, REGOB,... – predstavujú 61 192,08 t.j. 17 % bežných príjmov.
Kapitálové príjmy obec nerozpočtuje.
Príjmové finančné operácie - obec rozpočtuje vo výške 3 800 EUR – použitie zostatku
úveru na spracovanie projektu na výstavbu cesty v lokalite Hradečnica
Bežné výdavky predstavujú výdavky pokrývajúce plnenie základných samosprávnych
funkcií obce.

Kapitálové výdavky obec rozpočtuje – projekt na výstavbu cesty v lokalite v Hradečnica
vo výške 4 800 EUR
Výdavkové finančné operácie = splátky istiny úveru obec rozpočtuje v zmysle
podmienok poskytnutého úveru.

III.

Návrh uznesenia

Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu obce
Sklabiňa
1. Návrh rozpočtu obce Sklabiňa na r. 2020 schváliť
2. Návrh rozpočtu obce Sklabiňa na r. 2021 – 2022 zobrať na vedomie

V Sklabini, dňa 17.12.2019

Ing. Janka Jesenská
hlavná kontrolórka obce

