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STANOVISKO
hlavnej kontrolórky Obce Veterná Poruba k Návrhu rozpočtu obce
Veterná Poruba na roky 2015, 2016 a 2017.
Odborné stanovisko predkladám v súlade s § 18 f, ods.1, písm. c zákona č.369/1999 Zb.
o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.
Odborné stanovisko k Návrhu rozpočtu Obce Veterná Poruba bolo spracované na základe
predloženého Návrhu rozpočtu na rok 2015, 2016 a 2017. Pri spracovaní odborného
stanoviska som vychádzala z predloženého Návrhu z nasledovných hľadísk:
1. z hľadiska zákonnosti predloženého návrhu rozpočtu,
2. z hľadiska metodickej správnosti predloženého návrhu rozpočtu.
1. ZÁKONNOSŤ PREDLOŽENÉHO NÁVRHU ROZPOČTU
1.1 Súlad návrhu rozpočtu 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 znení neskorších
predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a ÚZ č. 493/2011 o
rozpočtovej zodpovednosti.
1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce a ostatnými internými predpismi obce:
•
•
•
•
•
•

VZN č. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné
odpady
VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami.
Zásadami nakladania s majetkom obce.
Poriadok odmeňovania zamestnancov obce.
Zásady odmeňovania poslancov OZ.

1.3 Dodržiavanie informačnej povinnosti zo strany obce. Návrh rozpočtu bol zverejnený
na úradnej tabuli obce v termíne od 29.10.2014 a bude zverejnený až do doby konania OZ,
ktoré sa uskutoční 14.11.2014, čím bude splnená zákonom stanovená lehota t.j. najmenej 15
dní pred schválením rozpočtu obecným zastupiteľstvom. Do doby spracovania tohto
stanoviska neboli vznesené k zverejnenému Návrhu rozpočtu žiadne pripomienky, návrhy,
požiadavky.
2. METODICKÁ SPRÁVNOSŤ PREDLOŽENÉHO NÁVRHU ROZPOČTU.
Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa záväznej rozpočtovej klasifikácie v súlade s opatrením
MF SR, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej
klasifikácie, v znení neskorších predpisov.
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VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU
Návrh rozpočtu vychádza z Návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2015, Návrhu rozpočtu
verejnej správy na rok 2015, 2016, 2017, ktorého súčasťou je aj rozpočet obcí, účinných VZN
a vnútorných predpisov obce Veterná Poruba, uzatvorených zmlúv a z vývoja hospodárenia
obce v roku 2014, priorít obce v rozpočtovom roku 2015 a nasledujúcich a reálne možnosti
a potreby obce.
TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU
Návrh rozpočtu

je spracovaný v členení podľa §9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. ako

viacročný rozpočet.

Viacročný rozpočet má byť zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet
obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet na rok 2015 po jeho schválení bude záväzný,
rozpočty na dva nasledovné roky 2016 a 2017 nie sú záväzné, majú len orientačný
charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch a to na základe
hospodárenia obce v predchádzajúcom rozpočtovom roku, potrieb a možnosti obce a vývoja
štátneho rozpočtu v časti dani z príjmov zo závislej činnosti a výšky verejného dlhu. Návrh
rozpočtu je v štruktúre v zmysle §4 ods.6 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov podľa, ktorého od roku 2013 rozpočet musí obsahovať aj údaje o schválenom
rozpočte na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového
roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.
Návrh rozpočtu sa v súlade s §10, ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, vnútorne člení na:
Bežný rozpočet, t. j. bežné príjmy a bežné výdavky,
Kapitálový rozpočet, t. j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
Finančné operácie, t. j. príjmové finančné operácie a finančné operácie – výdavky.
Návrh rozpočtu na rok 2015 bol spracovaný v súlade so zákonom ako vyrovnaný rozpočet
vo výške 140.770,00 € na strane príjmov aj výdavkov v členení:
Príjmová časť rozpočtu

Výdavková časť rozpočtu

bežné príjmy :
113.470,00 €
kapitálové príjmy :
13.200,00 €
finančné operácie príjmov : 14.100,00 €
Spolu rozpočet:
140.770,00 €

bežné výdavky :
kapitálové výdavky :
finančné operácie výdavkov:

113.470 ,00 €
20.300,00 €
7.000,00 €
140.770,00 €

V návrhu rozpočtu v príjmovej časti sú vyjadrené finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu
v rámci financovania prenesených kompetencií štátu a v rámci výnosu dane z príjmov
poukazovaného obci.
Návrh rozpočtu je spracovaný ako vyrovnaný s tým, že bežný rozpočet je vyrovnaný (0,00 €)
a kapitálový rozpočet ako schodkový (-7.100,00 €), pričom schodok kapitálového rozpočtu vo
výške -7.100,00 € je krytý príjmovými finančnými operáciami použitím prostriedkov
peňažných fondov.
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Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.
Z hľadiska vývoja rozpočtu obce oproti predchádzajúcemu rozpočtovému obdobiu
hodnotím Návrh rozpočtu ako rozpočet úsporný s poukázaním na vyrovnaný bežný rozpočet
najmä z dôvodu poklesu bežných príjmov z titulu poplatku za uloženie odpadu na skládke.
Rozvojové
investičné akcie obce je možné v roku 2015 a ďalších financovať
z mimorozpočtových zdrojov cez finančné operácie s použitím finančných prostriedkov
peňažných fondov.
Opatrenia na podporu finančnej stability verejného sektora v rozpočtovom
hospodárení obce vidím najmä v:
•
•
•
•
•
•
•

dôslednom a systematickom vymáhaní pohľadávok obce s využitím všetkých
právnych nástrojov,
pravidelným splácaním záväzkov obce v dohodnutých termínoch,
prehodnocovaním zmluvných vzťahov s dopadom na hospodárnosť
a efektívnosť pri využívaní majetku obce,
hospodárnom a efektívnom hospodárení s majetkom obce,
dôslednom dodržiavaní úsporných opatrení pri bežných výdavkoch,
nezvyšovaním úverovej zaťaženosti obce,
v dobrej finančnej kondícii obce – obec na rozpracované investičné akcie má
vlastné zdroje (fond rezerv a fond rozvoja obce).

ZÁVER:
1. Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, ÚZ č. 493/2011 Z. z., s platnými VZN obce a ostatným internými
predpismi obce a pre rok 2015 je spracovaný ako vyrovnaný programový rozpočet
v štruktúre a členení v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
2. Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom v mieste obvyklým –
zverejnením
na úradnej tabuli
15 dní pred jeho schválením
v obecnom
zastupiteľstve.
3. Vzhľadom na rozhodnutie OZ vo veci neuplatňovania spracovania rozpočtu v členení
na programy počnúc rozpočtovým rokom 2014, predložený Návrh rozpočtu
neobsahuje členenie na programy.
Na základe môjho odborného posúdenia a dostupných informácii a skutočností mne známych
v čase spracovania stanoviska
odporú čam poslancom schváliť rozpočet obce
Veterná Poruba na rok 2015

Vo Veternej Porube dňa 10.11.2014

Danuša Beláková
hlavná kontrolórka obce

