STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY K NÁVRHU VIACROČNÉHO
ROZPOČTU OBCE NA ROKY 2014 – 2016 A K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE
NA ROK 2014

K základným úlohám hlavného kontrolóra podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon o obecnom zriadení/patrí vypracovať
odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.
Táto povinnosť pre hlavného kontrolóra vyplýva z § 18f ods.1 písm. c/ zákona o obecnom
zriadení.
Pri zostavení odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce hlavný kontrolór vychádza zo
všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich proces zostavenia rozpočtu.
Stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky
2014-2016, ktorý je spracovaný podľa §9 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. Tiež bol braný do
úvahy zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Návrh musí zohľadniť aj
ustanovenia zákonov:
č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad a vydaného VZN
č. 564/2004 z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce podľa §9 ods.2 zákona o obecnom
zriadení. Rozpočet bol pred schválením zverejnený najmenej 15 dní na internete a na úradnej
tabuli, aby sa mohli k nemu občania vyjadriť.
Rozpočet musí byť spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie, ktorá je daná Opatrením
MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa určuje druhová, organizačná a ekonomická
klasifikácia rozpočtovej kalsifikácie v z.n.p., ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov
územnej samosprávy.
Návrh rozpočtu by mal byť spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu
rozpočtu verejnej správy na príslušné roky rozpočtu.
Návrh rozpočtu je spracovaný podľa vyššie citovaných zákonov o rozpočtových
pravidlách a člení sa na príslušný rozpočtový rok 2014, ktorý je záväzný, na nasledujúce roky
t.j. 2015 a 2016, má rozpočet len orientačný charakter. Návrh rozpočtu by mal obsahovať aj
údaj o skutočnom plnení rozpočtu za rok 2011, 2012, rozpočet na rok 2013 a očakávanú
skutočnosť plnenia rozpočtu za rok 2013.
Vnútorné členienie rozpočtu je na:
1/bežný rozpočet príjmov a výdavkov
2/ kapitálový rozpočet príjmov a výdavkov
3/ finančné operácie

Rozpočet obsahuje príjmy a výdavky , v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:

-

a/ Štátu k rozpočtu obce, ktorými sú
- podiely na daniach v správe štátu
- dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte
b/ Obce k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na
území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov
a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení obce,
ako aj zo zmlúv.
c/ Obce k zriadeným rozpočtovým a príspevkovým organizáciám
- obec Šelpice nemá zriadenú žiadnu rozpočtovú organizáciu
- obec Šelpice nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu
d/ Obec Šelpice nie je zriaďovateľom žiadnej právnickej osoby
e/ Obce k rozpočtom iných obcí, ako aj finančné vzťahy k rozpočtu vyššieho územného celku,
do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné úlohy.
Programový rozpočet
Rozpočet obce Šelpice je zostavený ako programový. Výdavky rozpočtu obce sú rozdelené do
12 programov a tie sa skladajú z podprogramov.
Obec má povinnosť zostaviť svoj rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový.
Bežný rozpočet obce Šelpice je zostavený ako prebytkový. Hospodársky výsledok pre rok
2014 je vyrovnaný.
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Rozpočet obce na rozpočtový rok 2014, ktorý je záväzný a zahŕňa výdavky na
zabezpečenie chodu a života obce. Bežné príjmy sú tvorené najmä z daňových príjmov a to
poukazované zo štátneho rozpočtu, dane a poplatky od občanov a príjmy z prenájmu

pozemkov, budov a nebytových priestorov, ktoré plynú obci z platne uzavretých nájomných
zmlúv.
Kapitálové príjmy súvisia s napĺňaním a realizáciou investičných zámerov obce a preto
treba uvážlivo pristupovať k uzatváraniu záväzných vzťahov v oblasti kapitálových výdavkov,
najmä so zreteľom na dodržiavanie zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite. Preto musíme dôsledne sledovať zdroje kapitálových príjmov a tvorbu rezervného
fondu a ostatných peňažných fondov z prebytku hospodárenia obce.
Program 11-Administratíva/ ktorý zahŕňa agendu chodu obce a splácanie úveru ŠFRB
predstavuje Čo do objemu finančných prostriedkov najširšiu časť programu. Veľkú časť
výdavkov tvorí aj program 6-Odpadové hospodárstvo, program 7-Správa a údržba pozemných
komunikácií a program 4-Služby občanom. Oceňujem aj investovanie do programu
9- Prostredie pre život, kde sa ráta s výdavkami na verejnú zeleň a verejné osvetlenie.
Na základe uvedených skutočností pri tvorbe hodnoteného rozpočtu návrh programového
rozpočtu na rok 2014 odporúčam schváliť a návrh viacročného rozpočtu na rok 2015– 2016
zobrať na vedomie.

V Trnave 5.12.2013

Anna Haladová
hlavný kontrolór obce Šelpice

