STANOVISK O
hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Lakšárska Nová Ves na roky 2016 – 2018
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 rozpočtu obce Lakšárska Nová
Ves na rok 2016, viacročného rozpočtu na roky 2016-2018.
Odborné stanovisko k návrhom vyššie uvedených rozpočtov bolo spracované na základe predložených
návrhov, ktoré boli spracované 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 dvoch hľadísk :
I. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu na rok 2016 -2018
II. Metodická správnosť návrhu predloženého rozpočtu

Zákonnosť predloženého návrhu
I. a) Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh rozpočtu obce na rok 2016 je spracovaný v súlade s ustanoveniami § 4 zákona č. 583/2004 Z. z
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v zmysle opatrenia
Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004 – 42 z 8. decembra 2004 a jeho doplnkov, ktorým sa
ustanovuje druhová organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. Návrh rozpočtu je
vypracovaný na trojročné obdobie.
Návrh programového rozpočtu na rok 2016 spĺňa hlavnú podmienku zostavenia rozpočtu stanovenú v § 10
ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. a to povinné zostavenie bežného rozpočtu ako vyrovnaného, alebo
prebytkového.
. Stanovisko je spracované v nadväznosti na ďalšie súvisiace právne predpisy v platnom znení a to
najmä:
zákon č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
zákon č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
zákon č. 564/2004 Z. z o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov,
zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, v platnom znení od 1.1.2013,
zákon č. 597/2003 Z. z o financovaní škôl a školských zariadení,
zákon č. 502/2001 Z. z o finančnej kontrole a vnútornom audite,
zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
zákon č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
I. b) Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce od 26.11. do 10.12.2015 ako aj elektronicky na
webovej stránke spôsobom umožňujúcim vzdialený prístup, tiež v zákonom stanovenej lehote od 25.11.do
10.12.2015 v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

II . Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky
2015 až 2017 číslo: MF/008808/2014-411
Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Vyhláškou č. 257/2014 z. z.
Štatistického úradu Slovenskej republiky zo dňa 18. septembra 2014, ktorou sa vydáva štatistická
klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG)

Tvorba návrhu rozpočtu
Rozpočet obce je zostavený v zmysle § 4 – Rozpočet verejnej správy, odst.6 „Súčasťou rozpočtu
verejnej správy je aj schválený rozpočet verejnej správy na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej
skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu verejnej správy za
predchádzajúce dva rozpočtové roky.“ zákona č.523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci
vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových
programov a podprogramov. V návrhu je rozpočtovaných 17 programov, ktoré obsahujú podprogramy
slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov , v rámci nich sú porovnané ciele z predchádzajúcich
rokov a návrh na roky 2016 až 2018
Rozpočet obce pre príslušný rok je záväzný, rozpočty na následné dva roky majú len orientačný
charakter a ich ukazovatele budú v ďalších rokoch spresňované.
Viacročný rozpočet na roky 2016-2018 sa v súlade s §10 odst.3 až 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy vnútorne člení na:
a/ bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet)
b/ kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet)
c/ bežné príjmy a výdavky rozpočtovej organizácie.
Celkový návrh rozpočtu na rok 2016 je koncipovaný ako vyrovnaný.
Druh príjmov
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou
Príjmy celkom

2016
614.890
30.000
0
10.000
654.890

2017
614.355
0
0
10.000
624.355

2018
586.935
0
0
10.000
596.935

Druh výdavkov
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom

2016
258.890
41.000
0
355.000
654.890

2017
269355
0
0
355.000
624.355

2018
241935
0
0
355.000
596.935

Podstatnú časť bežných príjmov tvoria podiely na daniach v správe štátu, ktorých výška sa odvíja od objemu
vybranej dane z príjmov fyzických osôb, prerozdeľovanej na obce podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o
rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Ostatné príjmy z miestnych daní a nedaňové príjmy sú
rozpočtované podľa platných VZN v obci .
Výdavková časť rozpočtu je zostavená z 17 programov, ktoré sa delia na podprogramy ktoré slúžia k plneniu
zámeru jednotlivých programov Rozpočet na roky 2017 a 2018 nie je záväzný v zmysle § 9 ods. 3 zákona
č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.
Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2016 je racionalizačný a zabezpečuje efektívne hospodárenie a plynulé
financovanie základných funkcií samosprávy obce a preneseného výkonu štátnej správy za predpokladu
dôsledného rešpektovania právnych predpisov a dodržiavania maximálnej hospodárnosti pri vynakladaní
rozpočtovaných prostriedkov.
Pred schvaľovaním rozpočtu vyhodnotiť adekvátnosť a zákonnosť pripomienkovania rozpočtu a ich
schválenie. Následne upraviť návrh rozpočtu o schválené pripomienky.

Odporúčam obecnému zastupiteľstvu
s ch v á l i ť Programový rozpočet Obce Lakšárska Nová Ves na rok 2016
a rozpočet na roky 2017 a 2018 vziať na vedomie ako informatívnu správu.
V Lakšárskej Novej Vsi 8.12.2015

Vypracovala: Ružena Javorová

