Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Kolta k návrhu rozpočtu
na rok 2019
Podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2019.
A. Východiská spracovania stanoviska
Pri spracovaní môjho stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu
viacročného rozpočtu na roky 2019 - 2021 a návrhu rozpočtu na rok 2019, z hľadiska
zákonnosti ako aj z hľadiska metodickej správnosti a odbornosti jeho zostavenia a predloženia
na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
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. (ďalej len „zákon č.583/2004“).
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 mesto vydalo všeobecne záväzné
nariadenia 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.
zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v z.n.p.
a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce Kolta
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce, bol
zverejnený v obci obvyklým spôsobom, na úradnej tabuli a na webovom sídle, 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
B. 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.

C. 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 2019 - 2021 , 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 2019 - 2021 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa
zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet na rozpočtový rok 2019 je po jeho
schválení OZ záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky sú orientačné.
Vo viacročnom rozpočte na roky 2019 – 2021 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci
financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným
a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu, k rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších
územných celkov.
Viacročný rozpočet na roky 2019 – 2021 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, vnútorne členený na:
a) bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,
b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
c) finančné operácie.
Navrhovaný rozpočet obce na rok 2019:
PRÍJMY
bežný rozpočet
obec
ZŠ
kapitálový rozpočet
obec

VÝDAVKY

932 660,- Eur

505 610,- Eur

(príjmy zo ŠR, miestne dane, dotácie)

(výd.na chod obce, ObÚ)

20 000,- Eur

350 250,- Eur
(príspevky zo ŠR, z obce na chod
školy, MŠ, jedálne)

(strava)

0,- Eur

461 400,- Eur
(kamer.systém, zberný dvor,
osvet.cint., ihrisko vinice,..)

7 400,- Eur

ZŠ
finančné operácie
obec

372 000,- Eur

0,- Eur

(rezervný fond)

SPOLU

1 324 660,- Eur

1 324 660,-Eur

ZÁVER
Návrh viacročného rozpočtu a návrh rozpočtu obce na rok 2019 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.
Návrh rozpočtu obce vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 – 2021 a
z vývoja hospodárenia obce v predchádzajúcom období.
Rozpočet obce Kolta je navrhovaný ako vyrovnaný, preto odporúčam
zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu na rok 2019 schváliť.

V Kolte dňa 10.01.2019

obecnému

Bc. Alexandra Timková
hlavná kontrolórka obce

