S T A N O V I S KO
hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Dlhá nad Váhom
na roky 2020-2022

V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len v z. n. p.)
predkladám
odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2020-2022
Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2020-2022 (ďalej len „odborné stanovisko“)
bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu na rok 2020, ktorý bol spracovaný
v súlade s § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA
Pri spracovaní môjho stanoviska som vychádzala z posúdenie predloženého návrhu viacročného
rozpočtu na roky 2020-2022 a návrhu rozpočtu na rok 2020 z hľadiska zákonnosti, ako z hľadiska metodickej správnosti a odbornosti jeho zostavenia a predloženia na schválenie obecnému zastupiteľstvu :
1 .Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu
1.1 Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
1Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, konkrétne:
 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.
Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia.
 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.





ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti č. 493/2011 Z.z. , na základe ktorého súčasťou
rozpočtu verejnej správy je schválený rozpočet obce na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu obce za
predchádzajúce dva rozpočtové roky.
ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov

1.2 Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom a v zákonom stanovenej lehote,
t.j. 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 návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF
SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z.n.p., ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy. Nová funkčná klasifikácia tzv. COFOG ustanovená vyhláškou Štatistického
úradu SR č. 257/2014 Z.z. sa uplatňuje aj pri zostavovaní rozpočtu na roky 2019-2021.
B. TVORBA A ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU
Návrh rozpočtu:
- je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znp. ako viacročný rozpočet na roky 2020-2022, t.j. ako
strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti
vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov, najmenej na tri rozpočtové roky.
- vnútorne sa člení na:
a/ bežné príjmy a bežné výdavky,
b/ kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
c/ finančné operácie.
- bol spracovaný v zmysle ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti
v znp. podľa ktorého súčasťou rozpočtu verejnej správy je aj schválený rozpočet verejnej správy
na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje
o skutočnom plnení rozpočtu verejnej správy za predchádzajúce dva rozpočtové roky.
- rešpektuje § 4 ods.5 zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď
obecné zastupiteľstvo obce s počtom obyvateľov do 2000 rozhodne o neuplatňovaní programového rozpočtu.
Na schválenie je predložený návrh rozpočtu obce na rok 2020:
Rozpočet celkom:
Rozpočtový rok
2020
Príjmy celkom
577 270,00
Výdavky celkom
492 670,00
Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu
84 600,00

v členení:
Bežný rozpočet:
Rozpočtový rok
Bežné príjmy celkom
Bežné výdavky celkom
Hospodárenie obce: ---

2020
298 170,00
298 170,00
0,00

Kapitálový rozpočet:
Rozpočtový rok
Kapitálové príjmy
Kapitálový výdavky
Hospodárenie obce: schodok rozpočtu

2020
184 000,00
194 500,00
- 10 500,00

Finančné operácie:
Rozpočtový rok
Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu

2020
95 100,00
0
95 100,00

Na základe predpokladaných zdrojov v príjmovej časti bežného rozpočtu bol zostavený návrh
rozpočtu výdavkov. Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov je zostavený tak, aby zabezpečil financovanie výkonu samosprávnych pôsobnosti obce, úhradu záväzkov, financovanie nákladov
preneseného výkonu štátnej správy, financovanie výdavkov spojených so správou, údržbou
majetku.
Bežný rozpočet na rok 2020 je zostavený ako vyrovnaný, to znamená, že príjmy bežného rozpočtu sú rovnaké ako výdavky bežného rozpočtu.
Kapitálový rozpočet je bilanciou príjmov a výdavkov súvisiacich s rozvojovými potrebami obce,
ktoré majú investičný charakter. Z kapitálového rozpočtu sa bude zabezpečovať rozširovanie
majetku a územný rozvoj. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Kapitálové príjmy
sú navrhnuté vo výške 184 000,00 eur. Kapitálové výdavky vo výške 194 500,00 eur budú použité na rozvoj obce a to
– dodávka a montáž kamerového systému – 6 000,- eur,
- rekonštrukcia budov- požiarnej zbrojnice – 30 000,00 eur,
- rekonštrukcia ver.osvetlenia – 6 000,- eur,
- realizácia odvodu dažďových vôd – 150 000,00 eur,
- nákup pozemkov – 2 500,00 eur.
Súčasťou celkového rozpočtu sú aj finančné operácie. Finančné operácie príjmové tvoria prevody
finančných prostriedkov z peňažných fondov obce. Budú vykrývať schodok kapitálových
výdavkov. V roku 2020 prevod z finančných prostriedkov bude v sume 95 100,00 eur. Obec
postupovala správne, keď do príjmovej finančnej operácie zaradila sumu nevyčerpanej dotácie na
kamerový systém poskytnutých v predchádzajúcom roku v sume 5 000,00 eur.
Rozpočet obce, tak ako je predložený, spĺňa podmienky zákona č. 583/2004 Z. z. § 10 odst.7 o
rozpočtových pravidlách.

E. ZÁVER
1. Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 a návrh rozpočtu obce na rok 2020
je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pri porovnaní schváleného rozpočtu z predchádzajúceho rozpočtového obdobie (t.j. r.2019)
možno skonštatovať, že rozpočet je navýšený v príjmovej časti o jedno percento, pri zohľadaní
plnenia rozpočtu z predchádzajúceho roku je príjem navýšený o 46,89 percent. Rozpočet výdavkov je nižší o 6 % a pri porovnaní plnenia rozpočtu je navrhnutý rozpočet výdavkov vyšší o 46
%.
Zvýšenie príjmovej časti je daný s návrhom zvýšenia výšky podielových daní, prijatými všeobecnými záväznými nariadeniami obce (dane a poplatky) a prevodov peňažných prostriedkov
z predchádzajúceho roku. Naďalej však platí povinnosť obce pri realizácii výdavkov:
- postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní
- výdavky smerovať len do majetku obce, financovanie do cudzieho majetku je porušením rozpočtových pravidiel,
-vykonávať kontroly v zmysle zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole v znp.,
- sledovať plnenie a čerpanie rozpočtu a v prípade potreby vykonať zreálnenie rozpočtu.
2. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.
3. Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými
predpismi.
4. Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej
lehote, t.j. najmenej 15 dní, t.j.27. februára 2020 pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zá kona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Vychádzajúc z vyššie uvedeného
doporučujem
1. s ch v á l i ť
 takto predložený návrh rozpočtu obce Dlhá nad Váhom na rok 2020
2. z o b r a ť na vedomie
- návrh rozpočtu na roky 2021-2022.
Dlhá nad Váhom, 6. marca 2020
Ing. Mária Fülöpová
hlavný kontrolór

