Hlavná kontrolórka obce Lieskovec

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k návrhu rozpočtu obce Lieskovec na rok 2020
viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2022
a k návrhu Programového rozpočtu
V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Lieskovec na rok 2020,
viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2022 a k návrhu Programového rozpočtu.
Odborné stanovisko k návrhom vyššie uvedených rozpočtov (ďalej len „odborné stanovisko") 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 znení neskorších predpisov.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu
rozpočtu obce Lieskovec na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2022 a
programového rozpočtu (ďalej len „návrh rozpočtu") z dvoch hľadísk:

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu
1.1.

Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi:
 zákonom č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 zákonom č. 523/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 zákonom 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,
 zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
 zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov,
 nariadením vlády č. 668/2004 Z. z o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve v znení neskorších predpisov,
 vyhláškou Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická
klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG)
 opatrením MF SR č. MF SR č. MF/010175/2004 – 42 zo dňa 08.12.2004 v znení
neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

1.2.

Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce Lieskovec

Návrh rozpočtu bol v zákonom stanovenej lehote, v súlade s § 9 ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zverejnený na úradnej tabuli
obce Lieskovec dňa 26.11.2019, na webovej stránke obce Lieskovec dňa 26.11.2019.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č.
MF/010175/2004-42 uverejnenom vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2004, ktorým sa ustanovuje
druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších
predpisov, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej
správy na roky 2019 až 2021 č. MF/009450/2016-411. Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu
verejnej správy na roky 2019 až 2021 je vydaná v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu vychádza z doporučených východísk rozpočtu verejnej správy,
z očakávaného vývoja hospodárenia obce Lieskovec, z vývoja hospodárenia obce Lieskovec
v roku 2019 a zo skutočností v predchádzajúcich sledovaných rokoch.

C. TVORBA NÁVRHU VIACROČNÉHO ROZPOČTU
Návrh viacročného rozpočtu ako strednodobého ekonomického nástroja finančnej politiky
obce 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 ods. 1 citovaného zákona na:
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok - 2019,
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2020,
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) - rok
2021.
Pričom podľa ods. 3 tohto zákona príjmy a výdavky rozpočtov uvedených v odseku 1 písm.
b) a c) nie sú záväzné.
Viacročný rozpočet na roky 2019 -2021 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa
zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok
je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný
charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch. Viacročný rozpočet na
roky 2019 - 2021 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) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len "bežný rozpočet"),
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len "kapitálový rozpočet"),
c) finančné operácie.

D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Na schválenie je predložený návrh viacročného rozpočtu obce Lieskovec na roky 2021 –
2022 a návrh rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet na rok 2020 je zostavený ako vyrovnaný.

Návrh je rozčlenený na bežné príjmy a výdavky – bežný rozpočet, ďalej na kapitálové príjmy
a výdavky – kapitálový rozpočet a na príjmové a výdavkové finančné operácie.
Rozpočet celkom (v €):

Rozpočtované roky
Príjmy celkom
Potravinový účet
Výdavky celkom
Potravinový účet
Hospodárenie obce:
(+ prebytok, - schodok)

2020
2021
1 192 556 € 1 222 477 €
19 000 €
19 000 €
1 192 556 € 1 222 477 €
19 000 €
19 000 €

2022
1 191 978 €
19 000 €
1 191 978 €
19 000 €

0€

0€

0€

2020

2021

2022

1 125 633 € 1 164 404 €
19 000 €
19 000 €
1 005 431 € 1 053 218 €
27 000 €
27 000 €

1 170 778 €
19 000 €
1 061 228 €
27 000 €

v členení:
A. Bežný rozpočet (v €):

Rozpočtované roky
Bežné príjmy celkom
Potravinový účet
Bežné výdavky celkom
Potravinový účet
Hospodárenie obce:
(+ prebytok, - schodok)

112 202 €

103 186 €

101 550 €

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový. Sú v ňom zahrnuté daňové a nedaňové príjmy
obce spolu s vlastnými príjmami ZŠ a MŠ.
Bežné výdavky tvoria výdavky na výkonné a zákonodarné orgány, ochrana pred požiarmi,
výdavky na cestnú dopravu – údržba ciest, nakladanie s odpadmi, nakladanie s odpadovými
vodami, ochrana prírody a krajiny, verejné osvetlenie, rekreačné a športové služby, kultúrne
služby, náboženské a iné spoločenské služby, predprimárne vzdelávanie, primárne vzdelávanie,
vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania, staroba a nezamestnanosť.
Do bežných výdavkov sú zarátané aj výdavky obce súvisiace s prevádzkou ZŠ, Školského klubu,
MŠ a školskej jedálne + potravinový účet školskej jedálne.

B. Kapitálový rozpočet (v €):

Rozpočtované roky

2020

2021

2022

Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky
celkom

200 €

200 €

200 €

115 509 €

77 000 €

-115 309 €

-76 800 €

Hospodárenie obce:
(+ prebytok, - schodok)

133 375 €
-

133 175 €

Kapitálový rozpočet je navrhovaný ako schodkový. Kapitálové príjmy tvorí v roku 2020 príjem
z predaja kapitálových aktív –príjem z predaja pozemkov. Kapitálové príjmy tvoria v roku 2021
a 2022 príjmy z predaja pozemkov.
Kapitálové výdavky sú navrhované na: výkonné a zákonodarne orgány rekonštrukciu
a modernizáciu, realizáciu nových stavieb – výstavba altánka, rekreačné a športové služby nákup kosačky, kultúrne služby a nakladanie s odpadovými vodami – rekonštrukcia a
modernizácia.
C. Finančné operácie (v €):

Rozpočtované roky
Príjmové finančné
operácie celkom
Výdavkové finančné
operácie celkom
Hospodárenie obce:
(+ prebytok, - schodok)

2020

2021

2022

47 723 €

38 873 €

2 000 €

26 750 €

26 750 €

26 750 €

20 973 €

12 123 €

-24 750 €

Finančné operácie sú navrhované v roku 2020 a 2021 ako prebytkové a v roku 2020 ako
schodkové. Príjmové finančné operácie v roku 2020 a 2021 tvoria prevody prostriedkov
z rezervného fondu obce a prostriedky z predchádzajúcich rokov, v roku 2022 príjmové finančné
operácie tvoria prevody prostriedkov z rezervného fondu obce.
Výdavkové finančné operácie sú navrhované v roku 2020 na krátkodobé a dlhodobé bankové
úvery - splátky za motorové vozidlo a splátky dlhodobého úveru, v rokoch 2020 – 2021 taktiež na
krátkodobé a dlhodobé bankové úvery - na splátky za motorové vozidlo a splátky dlhodobého
bankového úveru.

Súčasťou rozpočtu obce sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií
zriadených obcou podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v znení neskorších predpisov.

ZÁVER
Návrh rozpočtu obce Lieskovec na rok 2020 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2022
je spracovaný v súlade s platnou legislatívou, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými
predpismi obce Lieskovec.
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený dňa 26.11.2019, spôsobom obvyklým (úradná tabuľa,
internet) v zákonom stanovenej lehote v súlade s § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností
ODPORÚČAM
Obecnému zastupiteľstvu v Lieskovci
S CH V Á L I Ť
predložený návrh rozpočtu na rok 2020
A
ZOBRAŤ NA VEDOMIE
návrh viacročného rozpočtu obce Lieskovec na roky 2021– 2022.

V Lieskovci, dňa 25.11.2019
PhDr. Jarotová Marcela
hlavná kontrolórka obce

