Hlavný kontrolór Obce Kurima

Stanovisko
hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky
2020 – 2022
V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (ďalej len v z. n. p.)
predkladám
odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 a k návrhu rozpočtu obce
na rok 2020:
Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 a k návrhu rozpočtu obce na rok
2020 (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu
na roky 2020 – 2022 a návrhu rozpočtu na rok 2020, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu viacročného
rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 a návrhu rozpočtu obce na rok 2020 (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 predmetného zákona bolo vydané Všeobecne
záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (ďalej len VZN).



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., podiel pre r. 2018 zatiaľ nie je uverejnený.
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č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p. a ostatné
súvisiace právne normy.



č.493/2011 Z. z. ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti čl. 9

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s všeobecne záväznými nariadeniami obce, a to najmä s VZN
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 obce a na webovej stránke
obce v zákonom stanovenej lehote pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
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 klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z. n. p., a príslušných
dodatkov, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU
Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy na roky
2020 – 2022, z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 – 2022 a z vývoja hospodárenia obce v rokoch
2017 - 2018

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU
Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. v členení podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona
na:
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2020,
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2021,
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok 2022.
Viacročný rozpočet na roky 2020 – 2022 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet
obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na
nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú
v ďalších rozpočtových rokoch.
Viacročný rozpočet na roky 2020 – 2022 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č.583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 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.
Vo viacročnom rozpočte na roky 2020 – 2022 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania
prenesených kompetencií štátu, k základnej škole.
Predložený návrh viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2022 je v súlade so č.493/2011 Z. z. ústavný zákon
o rozpočtovej zodpovednosti čl. 9.
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D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU
Na schválenie je predložený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 a návrhu rozpočtu obce na
rok 2020:
Rozpočet celkom v €
Rozpočtové roky

2020

2021

2022

Príjmy celkom

1 483 259,00

1 393 590,00

1 393 590,00

Výdavky celkom

1 483 259,00

1 393 590,00

1 393 590,00

0,00

0,00

0,00

Hospodárenie obce: prebytok, – schodok
Rozpočet bežný v €
Rozpočtové roky

2020

2021

2022

bežné príjmy

1 349 649,00

1 393 570,00

1 393 570,00

bežné výdavky

1 328 817,00

1 379 770,00

1 379 770,00

20 832,00

13 800,00

13 800,00

Hospodárenie obce: prebytok, – schodok
Rozpočet kapitálový v €
Rozpočtové roky

2020

2021

2022

kapitálové príjmy

133 590,00

0,00

0,00

kapitálové výdavky

140 622,00

0,00

0,00

Hospodárenie obce: prebytok, – schodok

-7 032,00

0,00

0,00

Finančné operácii v €
Rozpočtové roky

2020

príjmové finančné operácie

2021

2022

20,00

20,00

20,00

výdavkové finančné operácie

13 820,00

13 820,00

13 820,00

Hospodárenie obce: prebytok, – schodok

-13 800,00

-13 800,00

-13 800,00

ROZPOČET PRÍJMOV
1. BEŽNÉ PRÍJMY
1.1. Vývoj daňových príjmov za roky 2020-2022
1.1. Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu.
Najväčší podiel na náraste daňových príjmov má výnos dane poukazovanej územnej samospráve zo štátu, tzv.
podielová daň zo štátneho rozpočtu:
Daňové príjmy

Predpoklad

Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet

2019

2020

2021

2022

473 820,00

475 000,00

480 000,00

480 000,00

Daň z majetku

32 722,00

34 450,00

34 450,00

34 450,00

Dane za tovary a služby

14 800,00

16 900,00

16 900,00

16 900,00

521 342,00

526 350,00

531 350,00

531 350,00

Daň z príjmov FO

Daňové príjmy spolu

1.2. Nedaňové príjmy sú tvorené príjmami z podnikania, vlastníctva majetku a z administratívnych poplatkov:
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Nedaňové príjmy

Predpoklad

Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet

2019

2020

2021

2022

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

19 886,00

19 100,00

19 100,00

19 100,00

Administratívne poplatky a iné

27 876,00

25 990,00

25 290,00

25 290,00

Úroky z vkladov
Ostatné príjmy
Nedaňové príjmy SPOLU

80,00

80,00

60,00

60,00

2 446,00

308,00

308,00

308,00

50 288,00

45 478,00

44 758,00

44 758,00

1.3. Granty a transfery:

Granty

Predpoklad

Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet

2019

2020

2021

2022

3 300,00

3 300,00

3 300,00

3 300,00

Transfery v rámci verejnej správy

676 052,00

723 561,00

793 262,00

793 262,00

Granty a transfery spolu

679 352,00

726 861,00

796 562,00

796 562,00

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY A FINANČNÉ OPERÁCIE
Kapitálové príjmy
Názov
Z predaja pozemkov

Predpoklad

Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet

2019

2020

2021

2022

5 000,00

0,00

Oprava telocvične
Kapitálové príjmy spolu

Finančné príjmové operácie
Názov
Zostatok prostriedkov transferov z minulého roka ZŠ
Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu

Príjmy celkom

0,00

0,00

0,00

133 590,00
5 000,00

Predpoklad
2019
3 308,00

133 590,00

Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet

2020

2021

2022

0,00

0,00

0,00

34 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

20,00

20,00

38 058,00

20,00

20,00

20,00

1 382 897,00

1 483 259,00

1 393 590,00

1 393 590,00

Ostatné príjmové finančné operácie
Finančné operácie spolu

0,00

Po prehodnotení a posúdení návrhu rozpočtu príjmov konštatujem, že je zostavený s náležitou opatrnosťou,
zohľadňuje nepriaznivú situáciu a predpokladaný vývoj v Slovenskej republike a celej EÚ. Pri takto zostavenom
návrhu rozpočtu nehrozia riziká nenaplnenia navrhovanej príjmovej časti rozpočtu.

ROZPOČET VÝDAVKOV
Na základe predpokladaných zdrojov v príjmovej časti bežného rozpočtu bol zostavený návrh rozpočtu
výdavkov. Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov je zostavený tak, aby zabezpečil financovanie výkonu
samosprávnych pôsobnosti obce, úhradu záväzkov, financovanie nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
financovanie výdavkov spojených so správou, údržbou majetku.
Bežné výdavky
Názov

Predpoklad

Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet

Obec

2019

2020

2021

2022

610 - Mzdy, platy, príjmy

200 561,00

210 134,00

223 575,00

223 575,00

70 556,00

74 052,00

79 765,00

79 765,00

245 312,00

206 968,00

195 757,00

195 857,00

22 063,00

25 673,00

24 673,00

24 673,00

3 300,00

3 100,00

3 000,00

2 900,00

620 - Odvody z miezd do poisťovní
630 - Tovary a služby
640 - Transfery
650 -Bankové poplatky a úroky
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Bežné výdavky obec

541 792,00

519 927,00

526 770,00

526 770,00

610 - Mzdy, platy, príjmy

420 638,00

486 549,00

519 000,00

519 000,00

620 - Odvody z miezd do poisťovní

155 850,00

178 655,00

179 780,00

179 780,00

630 - Tovary a služby

183 651,00

127 986,00

141 080,00

141 080,00

16 870,00

15 700,00

13 140,00

13 140,00

777 009,00

808 890,00

853 000,00

853 000,00

Základná škola

640 - Transfery
Bežné výdavky ZŠ

Výdavky
Názov

Bežné výdavky celkom
Kapitálové výdavky obec
Kapitálové výdavky ZŠ
Finančné operácie

Celkom

Predpoklad

Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet

2019

2020

2021

2022

1 318 801,00

1 328 817,00

1 379 770,00

1 379 770,00

46 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140 622,00

0,00

0,00

13 931,00

13 820,00

13 820,00

13 820,00

1 379 582,00

1 483 259,00

1 393 590,00

1 393 590,00

PROGRAMOVÝ ROZPOČET :
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zmien a doplnkov v § 4 ods. 5 „rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec
realizovať z výdavkov rozpočtu obce“ ukladá samosprávam uplatňovať moderné metódy tvorby rozpočtu a
nové nástroje rozpočtového procesu zamerané na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho,
hospodárneho, účelného a účinného vynakladania finančných zdrojov, ktoré má mesto k dispozícií- tzv.
programové rozpočtovanie.
V zmysle § 4 ods. zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov:
„Rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce (ďalej len „program
obce“), to neplatí, ak obecné zastupiteľstvo obce s počtom obyvateľov do 2000 rozhodne o neuplatňovaní programu obce.
Zastupiteľstvo obce Kurima rozhodlo, že programový rozpočet nebude tvoriť.

E. ZHRNUTIE
Rekapitulácia
Bežný rozpočet 2020
- príjmy

1 349 649,00 EUR

- výdavky

1 328 817,00 EUR

rozdiel - HV

20 832,00 EUR

Kapitálový rozpočet 2020
- príjmy

133 590,00 EUR

- výdavky

140 622,00 EUR

rozdiel - HV

-7 032,00 EUR

Finančné operácie
- príjmy
- výdavky
rozdiel - HV

20,00 EUR
13 820,00 EUR
-13 800,00 EUR

Celkový rozpočet na rok 2020 je zostavený ako vyrovnaný.
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Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 a návrh rozpočtu obce na rok 2020 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 zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ústavného zákona č.493/2011 Z. z. o rozpočtovej
zodpovednosti čl. 9 a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy,
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi obce.
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým 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 znení
neskorších predpisov.

ZÁVER
Na základe uvedených skutočností o d p o r ú č a m obecnému zastupiteľstvu Obce Kurima
schváliť
návrh rozpočtu Obce Kurima na rok 2020
zobrať na vedomie
návrh rozpočtu Obce Kurima na roky 2021 a 2022

............................................

V Kurime dňa 09.12.2019
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