S t a n o v i s kohlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného programového
rozpočtu obceNesluša na roky 2018
– 2020 a k návrhu programového rozpočtu na rok 2018
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 2018 – 2020 a k návrhu programového rozpočtu obce na rok 2018.
Odborné stanovisko k návrhu programového rozpočtu bolo spracované na základe
predloženého návrhu viacročného programového rozpočtu na roky 2018 – 2020 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 zákonovv znení neskorších predpisov a
zákona č. 583/2004 Z. z.
Návrh programového rozpočtu je predložený po 31. decembri bežného roka t.j. obec sa nachádza
v rozpočtovom provizóriu par. 11 zák. 583/2004.
Návrh programového rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:
- č. 582/2004 Z. z. O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpada drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov, na základe ktorého v súlades § 2 ods. 3 predmetného zákona
bolo vydané Všeobecné záväzné nariadenie obceo miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady
- č. 564/2004 Z. z. O rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávea o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základektorého v súlade s § 3
predmetného zákona výnos z príjmov fyzických osôb jev príslušnom rozpočtovom roku príjmom
rozpočtov obcí.
- 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôlvz.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 2018 – 2020 musí byť zostavený ako viacročnýrozpočet § 21 ods.
3 zák. č. 283/2004, viacročné rozpočtovanie územnej samosprávyje definované v zákone č. 583/2004,
konkrétne v § 9. Vo viacročnom rozpočte obce súvyjadrené zámery rozvoja obce a potrieb jej
obyvateľov vrátane programov obcenajmenej na 3 rozpočtové roky.

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

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

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

B. Východiská tvorby návrhu rozpočtu
Návrh viacročného programového rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtuverejnej
správy na roky 2018 – 2020, z návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2018a vývoja hospodárenia
obce v roku 2017 a z predchádzajúcich dvoch rokov.

C. Tvorba návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. O rozpočtových pravidláchúzemnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov v členení podľa §
9 citov. zákona na:
a) programový rozpočet na príslušný rozpočtový rok 2018
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 2020
Rozpočet obce na rok 2018 je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky niesú záväzné,
majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalšíchrozpočtových rokoch. Viacročný
programový rozpočet na roky 2018 – 2020 je v súlades § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z. O
rozpočtových pravidlách územnejsamosprávy 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 2018 členený podľa programova podľa rozpočtovej
klasifikácie na položky. Výhľad programu rozpočtu na roky 2018 – 2020 je členený podľa programov.
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 VÝHĽAD NA ROKY 2018-2020

Dotácie
Vlastné zdroje
Iné zdroje
Ostatné príjmy
Bežné príjmy
Dotácie
Vlastné zdroje
Úvery
Kapitálové príjmy
Dotácie
Vlastné zdroje
Úvery
Iné zdroje

Príjmy 2018
Výdavky 2018
650 396,00
654 276,00
1111 613,00
763 340,00
1400, 00
1400,00
49270,00
49270,00
1 812 679,00
1 468 286,00
1576 000,00
1689 000,00
0,00
687 000,00
0,00
1 576 000,00
2376 000,00
116 854,00
0,00
338 753,00
0,00
0,00
0,00
16000,00
16000,00

Finančné operácie
Dotácie
Vlastné zdroje
Úvery
Iné zdroje
Ostatné príjmy
Celkové príjmy

455 607,00
2343 250,00
1 450 366,00
0,00
17400,00
49270,00
3 860286,00

16 000,00
2343 276,00
1 450 340,00
0,00
17400,00
49270,00
3 860 286,00

V plánovanom rozpočte na rok 2018 je vyrovnané hospodárenie.
Vysoký stav príjmov aj výdavkov v rozpočte na rok 2018 je opätovne ovplyvnený dotáciami, ktoré obec
získala alebo má možnosť získať počas roka. Na rozpočet ma tento stav dvojaký dopad.
V prípade, už zmluvných respektíve priznaných dotácií pre obec Nesluša ako je Zberný dvor alebo
Rozšírenie materskej škôlky, sa príjem dotácie a súčasne aj výdavok prejaví už počas roka 2018.
Reálne nastanie príjem v rozpočte obce a reálne sa uskutočnia aj výdavky naviazané na tento príjem.
Pridotáciách, kde príjem nie je istý sa tento stav nedotkne rozpočtu t.j. neuskutoční sa rozpočtovaný
príjem aj výdavok naviazaný na tento príjem.
Práve tu chcem upozorniť z dlhodobého hľadiska pri tvorbe rozpočtu obce Nesluša, ktorý aktuálne
presahuje viac ako 3 mil. eur upozorniť, na tento dopad. Tento stav sa opakuje už viac období po
sebe, kedy sa presúva príjem z dotácie a následný výdavok z roka na rok napr. Zateplenie škôlky
alebo naviazanie voľných prostriedkov na dotáciu, ktorú obec nezískala a následne sa tieto
prostriedky nepoužili pre potreby obce a jej zveľadenie.

E. Zhrnutie
Stanovisko hlavnej kontrolórky
Obecnému zastupiteľstvu odporúčam schváliť návrh rozpočtu na rok 2018 a rozpočet na roky 2018 a
2020 zobrať na vedomie. Obec má k dispozícii rozpočet cez 3 mil.EUR. Odporúčam predkladateľovi
rozpočtu, aby v budúcnosti bol súčasťou rozpočtu aj prehľad o zazmluvnených dotáciách
s predpokladanými termínmi realizácie projektov, aby v rozpočte boli jasne odlíšené tieto dotácie od
predpokladaných dotácií.
V Nesluši 01.02.2018
Ing. Zuzana Skokanová

