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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2013
Obecného zastupiteľstva v Kunerade
I. Berie na vedomie

1.

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Kunerad k návrhu rozpočtu na rok 2014

Dôvodová správa
V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky
Obce Kunerad k návrhu rozpočtu na rok 2014.
Podkladom pre spracovanie odborného stanoviska bol Návrh rozpočtu Obce Kunerad za rok
2014, ktorý spracovala pani Jozefa Vandlíková, zamestnankyňa Obce Kunerad.

Odborné stanovisko
hlavnej kontrolórky Obce Kunerad k návrhu rozpočtu na rok 2014

V súlade s ustanovením § 18 f) ods. 1. písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení
v znení neskorších predpisov, predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2014
(ďalej len stanovisko).
A. Východiská spracovanie stanoviska
V zmysle ustanovenia § 9 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obce
zostavuje viacročný rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom viacročný rozpočet
tvoria:
a) rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok,
b) rozpočet obce na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku,
c) rozpočet obce na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa
písmena b).
Pri spravovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia viacročného
rozpočtu obce na roky 2014-2016 s prihliadnutím na rozpočty rokov 2011 a 2012 a návrhu
rozpočtu na rok 2014 z dvoch hľadísk:
1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu
1.1 Súlad so všeobecne záväznými predpismi
Návrh 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 znení neskorších predpisov,


zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č.583/2004 Z.z.“).

Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia:
 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, podľa ktorého bolo
vydané Všeobecné záväzné nariadenia Obce Kunerad o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
 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,
v zmysle ktorého výnos dane z príjmov fyzických osôb je v príslušnom rozpočtovom
roku príjmom rozpočtov obcí vo výške 61% bežných príjmov.

 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov,
 ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
1.2 Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
V súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov Obec Kunerad zverejnila návrh rozpočtu pre obyvateľov obce obvyklým
spôsobom a to na úradnej tabuli a internetovej stránke obce po dobu 15 dní pred jeho
schválením.
1.3 Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu obce bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie a v súlade
a Opatrením MF SR č. 010175/2004 – 42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní
rozpočtov územnej samosprávy.
B. Tvorba a základná charakteristika návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
č. 583/2004 Z. z. ako viacročný programový rozpočet na roky 2014 – 2016 t.j. ako
strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti
vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce, najmenej
na tri rozpočtové roky.
Viacročný rozpočet na roky 2014-2016 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje
rozpočet na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet na rozpočtový rok 2014 je po jeho schválení
OZ záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky sú orientačné.
Rozpočet sa vnútorne člení na:
a) bežný rozpočet – bežné príjmy a bežné výdavky,
b) kapitálový rozpočet – kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
c) finančné operácie.
V návrhu rozpočtu sú vyjadrené finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu v rámci
financovania prenesených kompetencií štátu, k zriadeným organizáciám obce bez právnej
subjektivity a osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu obce, k rozpočtom iných
obcí.

Rozpočet celkom v eurách :
Rozpočtové roky
Príjmy celkom (kapitálové + bežné)
Finančné operácie – príjmy:
Výdavky celkom (kapitálové + bežné):
Finančné operácie – výdavky :
Hospodárske obce:

2014
385.308,27
0
368.358,00
16.904,00
46,27

2015
383.358,27
0
365.030,00
16.904,00
1.424,27

2016
384.008,27
0
364.870,00
16.904,00
2.234,27

V členení:
Bežný rozpočet v eurách:
Rozpočtové roky

2014

2015

Bežné príjmy celkom:
Bežné výdavky celkom :
Hospodárenie obce:

385.308,27
367.088,00
18.220,27

383.358
363.760
19.598

Kapitálový rozpočet v eurách:
Rozpočtové roky

2014

2015

Kapitálové príjmy celkom:
Kapitálové výdavky celkom:
Hospodárenie obce:
Finančné operácie v eurách:
Rozpočtové roky
Príjmové finančné operácie celkom:
Výdavkové finančné operácie celkom:
Hospodárenie obce:

2016
384.008,27
363.600
20.408,27

2016

0
1.270,00
- 1.270,00

0
1.270,00
- 1.270,00

0
1.270,00
- 1.270,00

2014

2015

2016

0
16.904,00
- 16 904,00

0
16.904,00
-16.904,00

0
16.904,00
-16.904,00

Rozpočet príjmov
Najvýznamnejšiu a najstabilnejšiu rozpočtovú zložku tvoria daňové príjmy. Najväčší podiel
na daňových príjmoch má výnos dane poukazovanej zo štátneho rozpočtu – podielová daň.
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že úroveň navrhovaného rozpočtu príjmov je po minulé
roky vždy nižšia ako neskôr dosiahnutá skutočnosť. V roku 2013 bol nárast príjmov oproti
schválenému rozpočtu + 81.793,49 €.
Z uvedeného vyplýva, že skutočnosť naplnenia príjmov je vždy lepšia ako predpoklad návrhu
rozpočtu príjmov.

Rozpočet výdavkov
Rozpočet výdavkov bezprostredne nadväzuje na rozpočet príjmov. Ich reálnosť
z hľadiska návrhu rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov vychádza z každodenných
potrieb obce a z propagovaného zamerania obce v rozpočtovom roku. V návrhu rozpočtu
výdavkov sú zohľadnené najmä výdavky na zabezpečenie verejnoprospešných služieb v obci.
Pri ich naplňovaní poukazujem na dôsledné dodržiavanie zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ich efektívne, hospodárne a účelné využívanie v zmysle
zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole v znení neskorších predpisov. Pri kapitálových
výdavkoch pripomínam dôsledné dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní.
Obec v návrhu rozpočtu neposkytuje finančné prostriedky žiadnym právnickým
osobám, ani fyzickým a právnickým osobám – podnikateľom.
Obec v roku 2014 poskytuje v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce dotácie
telovýchovnej jednote vo výške 1.600 a dotácie pre centrá voľného času vo výške 1.000€.
Pri naplňovaní výdavkov rozpočtu obce doporučujem priebežne sledovať napĺňanie
príjmov rozpočtu obce a priebežne navrhovať prípadne zmeny, resp. rozpočtové opatrenia
v súlade v platnými právnymi predpismi a vnútornými predpismi obce.
Kapitálové príjmy a výdavky a finančné operácie
Kapitálové výdavky súvisia s naplňovaním a realizáciou investičných zámerov obce.
V rámci finančných operácií splácame úvery vo výške 16.904 €, na rekonštrukciu verejného
osvetlenia obce, projektová dokumentácie regulácia potoka a regenerácie centra obce.
Zhrnutie
Návrh rozpočtu obce Kunerad na rok 2014 a návrh viacročného rozpočtu
na rok 2015-2016 je spracovaný v súlade so 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 a ich vykonávacími
právnymi predpismi.
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia 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 zákona č. 598/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce
a vnútornými predpismi obce.
Obec Kunerad dodržala ustanovenie § 9 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov tak, že návrh rozpočtu sprístupnila v obci obvyklým spôsobom
v zákonom stanovenej lehote.
V Kunerade dňa 05.12. 2013
Ing. Zuzana Kameníková
hlavný kontrolór obce

