S t a n o v i s k o hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného
programového rozpočtu obce Nesluša na roky 2017
– 2019 a k návrhu programového rozpočtu na rok 2017
V zmysle § 18 f ods. 1 písmena c, zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu viacročného programového
rozpočtu obce na roky 2017 – 2019 a k návrhu programového rozpočtu obce na rok 2017.
Odborné stanovisko k návrhu programového rozpočtu bolo spracované na základe
predloženého návrhu viacročného programového rozpočtu na roky 2017 – 2019 a návrhu
programového rozpočtu na rok 2017, 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 znení neskorších predpisov.

A. Východiská spracovania odborného stanoviska
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu
programového rozpočtu z dvoch hľadísk:

1. Zákonnosť predloženého návrhu programového rozpočtu
Návrh programového 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.
Návrh programového rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:
- č. 582/2004 Z. z. O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov, na základe ktorého v súlade s § 2 ods. 3 predmetného zákona
bolo vydané Všeobecné záväzné nariadenie obce o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady
- 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, na základe ktorého v súlade s § 3
predmetného zákona výnos z príjmov fyzických osôb je v príslušnom rozpočtovom roku príjmom
rozpočtov obcí.
- 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl v z.n.p. a ostatné súvisiace právne normy
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce
Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom (úradná tabula obce, webová stránka) 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.

1. 1. Súlad so všeobecne záväznými predpismi.
Programový rozpočet obce na roky 2017 – 2019 musí byť zostavený ako viacročný rozpočet § 21 ods.
3 zák. č. 283/2004, viacročné rozpočtovanie územnej samosprávy je definované v zákone č.
583/2004, konkrétne v § 9. Vo viacročnom rozpočte obce sú vyjadrené zámery rozvoja obce a potrieb
jej obyvateľov vrátane programov obce najmenej na 3 rozpočtové roky.

1. 2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce.
Návrh viacročného programového rozpočtu obce bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými
predpismi obce.

1. 3. Dodržiavanie informačnej povinnosti zo strany obce Nesluša.
Návrh viacročného programového rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie
v súlade s § 9 odst. 2 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu.
Návrh viacročného programového rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s
Opatrením MR SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov, ktorá je záväzná pri zostavovaní
rozpočtov územnej samosprávy.

B. Východiská tvorby návrhu rozpočtu
Návrh viacročného programového rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej
správy na roky 2017 – 2019, z návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2017 a vývoja hospodárenia
obce v roku 2016 a z predchádzajúcich dvoch rokov.

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 znení neskorších predpisov v členení podľa §
9 citov. zákona na:
a) programový rozpočet na príslušný rozpočtový rok 2017
b) programový rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2018
c) programový rozpočet na rok nasledujúci po roku na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa
písmena b) – rok 2019
Rozpočet obce na rok 2017 je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné,
majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch. Viacročný
programový rozpočet na roky 2017 – 2019 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 znení
neskorších predpisov, 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

D. Základná charakteristika návrhu rozpočtu
Na schválenie je predložený návrh rozpočtu na rok 2017 členený podľa programov a podľa
rozpočtovej klasifikácie na položky. Výhľad programu rozpočtu na roky 2017 – 2019 je členený podľa
programov.
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 VÝHĽAD NA ROKY 2017-2019

Dotácie
Vlastné zdroje
Bežné príjmy
Dotácie
Vlastné zdroje
Úvery
Kapitálové príjmy
Dotácie
Vlastné zdroje
Úvery
Finančné operácie
Dotácie
Vlastné zdroje
Úvery
Celkové príjmy

Príjmy 2017
Výdavky 2017
511 962,00
509 210,00
972 930,00
722 563,00
1 484 892,00
1 231 773,00
1 280 300,00
1 305 300,00
0,00
391 066,00
60 000,00
1 280 300,00
1 756 366,00
0,00
0,00
182 947,00
20 000,00
60 000,00
0,00
242 947,00
20 000,00
1 792 262,00
1 814 510,00
1 155 877,00
1 133 629,00
60 000,00
60 000,00
3 008 139,00
3 008 139,00

V plánovanom rozpočte na rok 2017 je vyrovnané hospodárenie. Nárast príjmov v roku 2017 na
dotáciách obce súvisí s pridelenými prostriedkami na zníženie energetickej náročnosti MŠ – kedy
dôjde k celkovej rekonštrukcii tejto budovy a prejaví sa to na kapitálových výdavkoch. Rovnako obci
v roku 2017 bola odsúhlasená dotácia na vybudovanie zberného dvora. Objem prostriedkov
predstavuje cca 880 tis. Eur. Z tohto dôvodu je v roku 2017 nárast rozpočtovaných príjmov
a výdavkov. V roku 2017 obec plánuje v rámci odstránenia havárií na obecných budovách, úprave
ciest atď preinvestovať aj prostriedky vo výške cca 180 tis Eur, ktoré prenáša z roku 2016, nakoľko
poslanci neschválili záverečný účet a obec nemohla tieto prostriedky použiť v tomto roku (boli
zablokované).

E. Zhrnutie
Stanovisko hlavnej kontrolórky
Obecnému zastupiteľstvu odporúčam schváliť návrh rozpočtu na rok 2017 a rozpočet na roky 2018 a
2019 zobrať na vedomie.
V Nesluši 6.12.2016
Ing. Zuzana Skokanová

