ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE
CHVOJNICA K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2017

Podľa § 18f ods.1 písm.c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. predkladám
odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2017.

A. Východiská spracovania stanoviska
Pri spracovaní môjho stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu
viacročného rozpočtu na roky 2017 - 2019 z hľadiska zákonnosti, ako aj z hľadiska metodickej
správnosti a odbornosti jeho zostavenia a predloženia na schválenie poslancom Obecného
zastupiteľstva (OZ).
1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi 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 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:
 zákona 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 obec vydala VZN k jednotlivým
miestnym daniam
 zákona 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.
2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce
Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce
Chvojnica :
 VZN č. 1/2015 o miestnych daniach
 VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce Chvojnica
Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 23. novembra
2016, t.j. 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.

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 2017 – 2019, t.j. ako ekonomický nástroj
finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci jej pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia
a potrieb obyvateľov vrátane programov obce, najmenej na tri rozpočtové roky.
Viacročný rozpočet na roky 2017 – 2019 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa
zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet na rozpočtový rok 2017 je po jeho
schválení poslancami OZ záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky sú orientačné.
Východiská tvorby rozpočtu
Tvorba návrhu rozpočtu príjmov je v celkovom objeme 75 223 €. Vo všeobecnosti možno
konštatovať, že úroveň navrhovaného rozpočtu príjmov je po minulé roky takmer vždy nižšia
ako neskôr dosiahnutá skutočnosť:
• v roku 2014 bol nárast príjmov oproti schválenému rozpočtu + 14 881,15 €
• v roku 2015 bol nárast príjmov + 14 504,96 €
• v roku 2016 to bol pokles - 5 035 €
Z uvedeného vyplýva, že skutočnosť naplnenia príjmov je vždy lepšia ako predpoklad návrhu
rozpočtu príjmov.
Vo výdavkovej časti predstavuje návrh rozpočtu celkový objem 75 223 €. Tu na rozdiel od
rozpočtu príjmov sa predpokladá ich pokles oproti schválenému rozpočtu roku, avšak nárast
oproti schváleným rozpočtom minulých rokov.
Aj u výdavkov možno konštatovať, že úroveň navrhovaného rozpočtu je vždy nižšia ako
dosiahnutá skutočnosť:
• V roku 2014 bol nárast výdavkov oproti schválenému rozpočtu + 15 454,01 €
• V roku 2015 bol nárast + 7 962,25 €
• V roku 2016 to bol pokles - 5 035 €
Z uvedeného vyplýva, že skutočnosť čerpania výdavkov je takmer vždy vyššia ako predpoklad
návrhu rozpočtu výdavkov.

1. Vývoj príjmovej časti rozpočtu
1.1. Bežné príjmy
rok
2014
2015
2016
2017 návrh

Počiatočný rozpočet v €
60 936
61 303
80 065
73 723

Skutočné plnenie v €
71 141,90
79 807,96
-

1.2. Kapitálové príjmy
rok
2014
2015
2016
2017 návrh

Počiatočný rozpočet v €
0
4 000
1 000
1 500

Skutočné plnenie v €
4 675,25
0
-

2. Vývoj výdavkovej časti rozpočtu
2.1. Bežné výdavky
rok
2014
2015
2016
2017 návrh

Počiatočný rozpočet v €
60 936
61 303
80 065
73 723

Skutočné plnenie v €
71 140,44
73 265,25
-

2.2. Kapitálové výdavky
rok
2014
2015
2016
2017 návrh

Počiatočný rozpočet v €
0
4 000
1 000
1 500

Skutočné plnenie v €
5 249,57
0
-

Prehľad výnosu dane z príjmov, poukázaného územnej samospráve zo ŠR,
ktorý tvorí najvýznamnejšiu a najstabilnejšiu zložku rozpočtu:
Rok
2014
2015
2016
2017

Skutočnosť v €
36 809,71
40 987
-

predpoklad
38 701
37 173
43 200
46 200

Navrhovaný rozpočet obce pre rok 2017 vrátane finančných operácií je zostavený ako
vyrovnaný, čím je splnená jedna zo zákonných podmienok vyplývajúca z §10 ods.7 zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
ZÁVER
Odporúčam poslancom Obecného zastupiteľstva predložený návrh rozpočtu na rok 2017
schváliť a návrhy rozpočtu na roky 2018 a 2019 vziať na vedomie.
Slávka Gregorová
Hlavný kontrolór obce

