O B E C N E S LU ŠA

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu
Obce Nesluša na roky 2020 – 2022
V zmysle § 18f, ods. 1 písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám Obecnému zastupiteľstvu Obce Nesluša odborné
stanovisko , ,,ďalej len stanovisko „ k Návrhu programového rozpočtu na roky 2020 - 2022 .
Stanovisko som spracovala na základe návrhu programového rozpočtu na roky 2020 – 2022 (ďalej
len ,, návrh rozpočtu“ ) podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie – tabuľkového spracovania a
materiálu, ktorý bol zverejnený v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na úradnej tabuli dňa 21. 11. 2019.
VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu
viacročného rozpočtu obce.
1. Zákonnosť predloženého návrhu programového rozpočtu
1.1. Súlad so všeobecne záväznými predpismi
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s:
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorých je obec povinná zostaviť
rozpočet na tri roky, pričom rozpočet na rok 2020 je záväzný, a rozpočty na rok 2021 a 2022 sú
orientačné a budú upravované v ďalšom rozpočtovom roku,
- zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v
znení neskorších predpisov
- a ostatné súvisiace právne normy
- v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce,
- v súlade s internými predpismi obce
- dodržiavanie informačnej povinnosti zo strany Obce Nesluša.
Návrh programového rozpočtu bol zverejnený spôsobom v obci obvyklým a to na úradnej tabuli a
webovej stránke obce 15 dní pred jeho schválením na OZ tak, ako to stanovuje § 9 ods. 2 zákona č.
369/1990 o obecnom zriadení.
V zmysle § 4 ods. 1 rozpočet obce predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce.
Rozpočet je otvorený dokument, ktorý v priebehu rozpočtového roku je možné zákonným
spôsobom aktualizovať, a to rozpočtovými opatreniami, ktoré sú predkladané OZ. Rozpočet obce
vyjadruje samostatnosť jej hospodárenia. V súlade s čl. 9 ústavného zákona o rozpočtovej
zodpovednosti obce zostavujú svoj rozpočet na tri roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj
schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového
roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.
Východiskom pri zostavovaní rozpočtu na rok 2020 je predpokladané plnenie rozpočtu v roku 2019.
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 druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov
územnej samosprávy.
Návrh programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2020-2022 v členení na funkčnú a
ekonomickú klasifikáciu je uvedený v tabuľkovej časti programového rozpočtu. Návrh finančného
rozpočtu obce Nesluša je v členení podľa programov. Rozpočet na roky 2021 a 2022 nie je v
zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.
3. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU
Programový rozpočet na roky 2020 – 2022 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami
zákona č. 583/2004 Z. z.. Na základe tohto zákona majú obce povinnosť zostaviť programový
rozpočet, t. j. rozpočet má obsahovať údaje o zámeroch a cieľoch samosprávy s cieľom zvýšenia
jeho informačnej hodnoty. Ide o usporiadanie výdavkov do logických celkov podľa realizovaných
kompetencií alebo úloh samosprávy.
V predloženom návrhu programového rozpočtu obce Nesluša na rok 2020 – 2022 je programový
rozpočet spracovaný do 9 programov. Program je skupina navzájom súvisiacich prác , činností,
dodávok, vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov obce. Program sa vo
všeobecnosti delí na podprogramy, prvky alebo projekty. Každý program obsahuje zámery, ciele a
merateľné ukazovatele.
Programový rozpočet je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a
jeho častí. Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov
a výsledkov.
Programové pravidlá sú spracované prehľadne, transparentne a zrozumiteľne.
Rozpočet Obce Nesluša na rok 2020 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežné príjmy rozpočtu sú
navrhované vo výške 2 006 863 eur, výdavky 1 677 489 eur, kapitálové príjmy sú rozpočtované na
330 000 eur, výdavky na 1 072 710 eur a rozpočet finančných operácií tvoria príjmy vo výške 413
336 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežných príjmov a finančných operácií.
4. ZHRNUTIE:
Návrh programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2020 – 2022 plne rešpektuje všetky právne
normy. Návrh rozpočtu je vypracovaný v programovom členení a sú v ňom zohľadnené základné
potreby obce v roku 2020.
Návrh rozpočtu ako v príjmovej tak i výdavkovej časti je akceptovateľný, ovšem je potrebné
dodržiavanie finančnej disciplíny, finančné prostriedky vynakladať efektívne a hospodárne a pritom
dodržiavať príslušné platné zákony ako i VZN prijaté v obci.
Na základe uvedených skutočností odporúčam Obecnému zastupiteľstvu v Nesluši uzatvoriť
prerokovanie návrhu rozpočtu Obce Nesluša na roky 2020 – 2022 s výrokom:
Obecné zastupiteľstvo v Nesluši Návrh programového rozpočtu na roky 2020 – 2022
schvaľuje bez výhrad.
V Nesluši, 02. 12. 2019

Mária Kormanová
hlavná kontrolórka obce

