STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY K NÁVRHU VIACROČNÉHO
ROZPOČTU OBCE NA ROKY 2013 – 2015 A K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE
NA ROK 2013

V zmysle § 18f, ods. 1 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov /ďalej len zákon o obecnom zriadení/
Predkladám
Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce Šelpice na roky 2013 – 2015
a k návrhu rozpočtu na rok 2013.
V prílohe č. 1 predkladám ekonómkou obce spracovaný návrh rozpočtu Obce Šelpice.
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z predloženého návrhu viacročného
rozpočtu obce na roky 2013 - 2015 a z návrhu rozpočtu obce na rok 2013 (ďalej len „návrh
rozpočtu“), z dvoch hľadísk:
1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:
- 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 tohto zákona bol vydaný
návrh na všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej len „VZN“) o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Obecnému zastupiteľstvu v Šelpiciach
je predložený na schválenie návrh VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
- č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v z. n. p.,
na základe ktorého v súlade s § 3 výnos dane z príjmov fyzických osôb je v príslušnom
rozpočtovom roku príjmom rozpočtu obce.
1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce
Návrh rozpočtu obce bol spracovaný v súlade s VZN obce, ktorými sú upravené povinnosti
daňového a poplatného charakteru, najmä VZN č. 1/2012 o podmienkach držania psov v obci
Šelpice, VZN č.3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom, a to na úradnej tabuli, a na
internetovej stránke obce v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n.
p. vyvesený dňa 21.11.2012.

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.
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej
správy na roky 2013 -2015.
1. Postavenie a obsah rozpočtu obce
Rozpočet obce na príslušný kalendárny rok :
-

je základným nástrojom finančného hospodárenia v rozpočtovom roku, ktorým sa riadi
financovanie úloh a funkcií obce, vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce,
je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy, spolu so štátnym rozpočtom a rozpočtami
iných subjektov verejnej správy,
je súčasťou viacročného rozpočtu obce, ktorý je strednodobým ekonomickým nástrojom
finančnej politiky obce a sú v ňom vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov
vrátane programov obce na tri rozpočtové roky. Návrh viacročného rozpočtu je
spracovaný podľa Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z. n. p., a to v členení podľa § 9 ods. 1.

Záväzné po schválení sú len príjmy a výdavky rozpočtu na rok 2013, príjmy a výdavky na
nasledujúce dva roky nie sú záväzné.
Finančné vzťahy rozpočtu obce
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.

2. Zostavenie a členenie rozpočtu obce
Navrhovaný rozpočet na rok 2013 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 Zákon č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p., vnútorne členený na:
a/ bežné príjmy a bežné výdavky – bežný rozpočet
b/ kapitálové príjmy a kapitálové výdavky – kapitálový rozpočet
c/ finančné operácie
3. Pravidlá zostavenia rozpočtu
Obec má povinnosť zostaviť svoj rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový.
Bežný rozpočet obce Šelpice je zostavený ako prebytkový.
4. Rozpočtová klasifikácia
V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
Tento zákon sa mení novelou zákona o rozpočtových pravidlách zákonom č. 69/2012 Z.z.
V súlade s § 4 ods.6 novelizovaného zákona súčasťou rozpočtu na bežný rozpočtový rok sú
údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka t.j. roka 2012 a údaje o skutočnom
plnení za predchádzajúce dva rozpočtové roky t.j. 2011 a 2010.
Bol dodržaný ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti/č..9 ods.1/ podľa
ktorého rozpočet obce Šelpice je zostavený na tri roky a obsahuje údaje o očakávanej
skutočnosti bežného roka 2012 a skutočné plnenie za predchádzajúce dva rozpočtové roky t.j.
2011 a 2010.
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5. Záver
Návrh rozpočtu Obce Šelpice na rok 2013 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2014 - 2015 je
spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi :
- zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p.
- zákonom č. 69/2012 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon o rozpočtových pravidlách
- zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
- zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a
drobné stavebné odpady v z. n. p.,
- zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v
z. n. p.,
- ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti
- ostatnými súvisiacimi právnymi normami a nariadeniami a predpismi.
Na základe uvedených skutočností návrh programového rozpočtu na rok 2013 odporúčam
schváliť a návrh viacročného rozpočtu na rok 2014 – 2015 vziať na vedomie.

V Šelpiciach 21.11.2012
Anna Haladová
hlavný kontrolór obce Šelpice

