Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Komoča
na rok 2017 (2018 – 2019)

V zmysle z.č.
369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov predkladám obecnému
zastupiteľstvu stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na obdobie roky
2017 – 2018 – 2019.

1. Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z nasledovných
predpokladov:
- z. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- z. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších zmien a doplnkov
- z. č. 567/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- z. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
- z. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, v znení neskorších zmien a doplnkov
- z. č. 668/2004 Z.z. – Nariadenie vlády SR z 21.12.2004 o rozdeľovaní dane z príjmov
územnej samospráve
- z. č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
- z. č. 2/2004 – Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy,
strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia
v znení neskorších zmien a doplnkov
- Návrh rozpočtu obce Komoča na roky 2017 – 2019.

2. Návrh rozpočtu obce Komoča na kalendárne roky 2017 – 2019 bol spracovaný v
zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
v znení neskorších zmien a doplnkov.
„Návrh rozpočtu na roky 2017–2019 bol spracovaný v súlade s návrhom
programového rozpočtu verejnej správy na roky 2017 – 2019 schváleným vládou SR“,
ďalej sa vychádzalo z očakávaného plnenia rozpočtu obce Komoča za rok 2016,
uzatvorených zmlúv, platných VZN obce Komoča, podkladov jednotlivých referátov
obecného úradu, povinnosti uložených zákonov, z prevádzkových potrieb obce.
Vzhľadom na hore uvedenú skutočnosť je postavený návrh rozpočtu na roky 2017 –
2019 nasledovne:

Predložený návrh rozpočtu v zmysle § 10 ods. 3 – Z. č. 583/2004 Z.z. je členený
na:
a) bežné príjmy a bežné výdavky
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
c) finančné operácie

3. Bežný rozpočet
Predložený návrh rozpočtu na kalendárny rok 2017 je v časti „bežný rozpočet“ postavený ako
prebytkový. Z tohto vyplýva, že návrh rozpočtu spĺňa kritéria:
d) z.č. 583/2004 Z.z. návrh výdavkov zahrňujú všetky výdavky obce, vyplývajúcich
zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
e) z.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách... – obec je povinná zostaviť svoj
bežný rozpočet ako vyrovnaný resp. prebytkový.
V predloženom návrhu „Rozpočet obce Komoča a roky 2017-2019 v časti bežné príjmy
a bežné výdavky sú položkovite popísané bežné príjmy a výdavky.
Bežné príjmy na rok 2017
286 047,- Eur
Bežné výdavky na rok 2017
262 898,- Eur
Rozdiel:
+23 149,- Eur
4. Kapitálový rozpočet
Návrh rozpočtu na rok 2017:
Kapitálové príjmy na rok 2017 na úrovni:
Kapitálové výdavky na rok 2017 na úrovni:
Rozdiel:

15.000,- Eur
17 000,- Eur
-2 000,- Eur

5. Finančné operácie
Návrh finančných operácií na rok 2017
- finančné príjmové na rok 2017
- finančné výdavkové na rok 2017
rozdiel:

0,- Eur
21 149,- Eur
- 21 149,- Eur

Do výdavkovej časti finančných operácií sú započítané splácanie úverov (dlhodobých
i krátkodobých)
6. Rekapitulácia – celkový rozpočet obce na roky 2017 – 2019 (prebraté z rozpočtu obce
Komoča na roky 2017 – 2019) je vyrovnaný.

Druh rozpočtu
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Fin.operácie príjmové
Spolu príjmy:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Fin.operácie výdavkové
Spolu výdavky:
Rozdiel

Rok 2017
Eur
286.047,15.000,0,301.047,262.898,17.000,21.149,301.047,0,-

Rok 2018
Eur
287.147,0,0,287.147,253.951,20.560,12.636,287.147,0,-

Rok 2019
Eur
287.237,0,0,287.237,249.853,24.748,12.636,287.237,0,-

Z hore uvedených skutočností vyplýva, že predložený návrh rozpočtu obce je vypracovaný
v zmysle platných zákonov, VZN obce a údajov o známych príjmov centrálnych zdrojov.
Navrhujem obecnému zastupiteľstvu s c h v á l i ť rozpočet obce Komoča na roky
2017-2019.

V Komoči dňa 24.11.2016

Ing. Tibor Salgó
hlavný kontrolór

Obecné zastupiteľstvo v Komoči na svojom zasadnutí dňa 08.12.2016 uznesením
č................................... predložené „Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na
roky 2017 – 2019 berie na vedomie.

a) s pripomienkami

b) bez pripomienok poslancov OZ

