Stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Lovinobaňa na roky
2015 - 2017
V súlade s § 18 f ods. 1 písm. c/ zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2015.
Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce je spracované náväzne na návrh viacročného
rozpočtu obce Lovinobaňa na roky 2015 – 2017, ktorý je prekladaný na schválenie obecnému
zastupiteľstvu.
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu
viacročného rozpočtu obce a návrhu rozpočtu na rok 2015 z dvoch hľadísk
1. zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu
2. metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu.
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj ústavného zákona č.
493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.
V oblasti príjmov vychádza návrh rozpočtu z reálneho prepočtu objemu príjmov obce
pri súčasne platných podmienkach, pričom zohľadňuje aj zverejnené prognózy výnosov dane
z príjmov fyzických osôb a prihliada aj na očakávanú skutočnosť roku 2014.
V oblasti výdavkov je návrh rozpočtu zostavený ako programový a v zmysle platnej
rozpočtovej klasifikácie. Zohľadňuje potreby obce pre plynulé zabezpečenie výkonu
samosprávnych funkcií obce, originálnych, ako aj prenesených kompetencií štátu na obce.
Voľné zdroje obce sú orientované na spolufinancovanie kapitálových výdavkov obce
a nevyhnuté opravy.
Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov v členení podľa § 9 ods. 1 citovaného
zákona na
a/ rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok - rok 2015
b/ rozpočet obce na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2016
c/ rozpočet obce na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet – rok 2017.
V súlade s čl. 9 zákona NR SR č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti súčasťou
návrhu rozpočtu sú aj údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva roky, teda
rok 2012, 2013, schválený rozpočet na rok 2014, ako aj očakávaná skutočnosť roku 2014.
Viacročný rozpočet na roky 2016 – 2017 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa
zostavuje rozpočet obce na rok 2015. Rozpočet obce na rok 2015 je záväzný, rozpočty na
roky 2016 a 2017 nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresnia
v ďalších rozpočtových rokoch.
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Predkladaný návrh viacročného rozpočtu obce sa v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vnútorne člení na
 bežný rozpočet , t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,
 kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
 finančné operácie
Vo viacročnom rozpočte na roky 2015 – 2017 sú vyjadrené aj finančné vzťahy k štátnemu
rozpočtu v rámci financovania prenesených kompetencií štátu na úseku školstva, evidencie
obyvateľstva, životného prostredia a matričnej činnosti. Rozpočtová organizácia - Základná
škola Lovinobaňa - je na rozpočet obce napojená príjmami a výdavkami. V jednotlivých
podprogramoch výdavkov sú rozpočtované aj finančné dotácie právnickým osobám, ktoré
obec v rámci VZN poskytuje z rozpočtu na verejnoprospešné účely.

Rozpočet celkom:
Rozpočtové roky:
Príjmy celkom v €:
Výdavky celkom v €:
Prebytok/schodok vrátane fin. operácií
Prebytok/schodok bez fin. operácií

2015
1 334 741
1 334 741
0
+ 16 000

2016
1 381 705
1 285 952
+ 95 753
+106 936

2017
1 381 705
1 285 952
+ 95 753
+ 106 936

Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že predkladaný návrh rozpočtu na rok 2015 je zostavený ako
vyrovnaný, čo je v súlade s § 10, ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy.

Bežný rozpočet:
Rozpočtové roky:
Bežné príjmy v €:
Bežné výdavky v €:
Prebytok/schodok rozpočtu:

2015
1 142 441
1 043 708
+ 98 733

2016
1 149 405
1 032 769
+ 116 636

2017
1 149 405
1 032 769
+ 116 636

Údaje uvedené v prehľade dokazujú, že bežný rozpočet na rok 2015 je zostavený ako
prebytkový vo výške 98 733 € a tento prebytok je zaradený na financovanie schodku
kapitálového rozpočtu vo výške 82 733 € a na splátky istín úverov vo výške 16 000 €. Aj
v ostatných rokoch je bežný rozpočet navrhovaný ako prebytkový a uvažuje sa s jeho použitím
na splátky istín z poskytnutých úverov a financovanie schodku kapitálového rozpočtu.
Celkové rozpočtové príjmy sa predpokladajú vo výške 1.334.741,00 €, v tom činia bežné
príjmy 1.142.441,00 € a kapitálové príjmy 192.300,00 €. Na bežných príjmoch sa podieľajú:





daňové príjmy vo výške
nedaňové príjmy vo výške
bežné transfery vo výške
bežné príjmy ZŠ vo výške

461.683,00 €
101.222,00 €
573.036,00 €
6.500,00 €
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Celkové rozpočtové výdavky sa predpokladajú vo výške 1.334.741,00 €, v tom činia
bežné výdavky 1.043.708,00 € ( z toho výdavky ZŠ 475.055,00 € ), kapitálové výdavky
275.033,00 € a výdavkové finančné operácie 16.000 €.

Rozpis bežných výdavkov podľa programovej štruktúry v €






Plánovanie, manažment a kontrola
Úlohy samosprávy a rozvoj obce
Kultúra a šport
Vzdelávanie
Sociálne zabezpečenie
 Podporná činnosť

197.518,00
105.741,00
21.680,00
577.171,00
128.428,00
13.170,00

Bežné výdavky spolu :

1.043.708,00

Transfery na prenesený výkon štátnej správy ostávajú na úrovni upraveného rozpočtu 2014
a transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku normatívnych výdavkov Základnej
školy vychádza z návrhu predloženého vedením školy. Tieto transfery budú v priebehu I.
štvrťroka 2015 zo strany ústredných orgánov upravené nadväzne na schválený štátny
rozpočet na rok 2015.
Zákon NR SR 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov v § 7, ods. 4 umožňuje obciam z rozpočtu obce poskytovať dotácie za
podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce len na podporu všeobecne
prospešných služieb právnickým a fyzickým osobám, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na
území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby
obyvateľom obce. Na tento účel je v predkladanom návrhu rozpočtu obce pre rok 2015
vyčlenených 10 153 €.

Kapitálový rozpočet:
Rozpočtové roky:
Kapitálové príjmy v €:
Kapitálové výdavky v €:
Prebytok/schodok rozpočtu:
Podprogram
1.2 Riadenie obce
2.1 Cesty
2.3 Nakl. s odp.vodami
2.4 Verejné osvetlenie
2.5 Cintorínske služby
2.6 Miestny rozhlas
3.1 Šport
3.3 Klub dôchodcov
4.1 Materská škola
7.1 Nešpecifikované KV

2015
192 300
275 033
- 82 733
Názov akcie
Rekonštrukcia priestorov Ocú

Dobudovanie chodníkov
Rekonštrukcia ČOV a kanalizácie
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Vybudovanie oplotenia v miest.cintoríne
Rekonštrukcia a modernizácia MR
Rekonštrukcia tribúny TJ
Rekonštrukcia Klubu dôchodcov
Projektová dokumentácia MŠ

2016
232 300
242 000
- 9 700

2017
232 300
242 000
- 9 700

Výdavky v €
5 000,00
75 000,00
40 000,00
90 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
10 000,00
5 000,00
44.033,00

Kapitálový rozpočet na rok 2015 je zostavený ako schodkový vo výške 82 733 €.
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Kapitálové príjmy -tvoria ich príjmy z vlastných zdrojov obce–splátky za odkúpenie bytov v
predchádzajúcich rokoch vo výške 2 300 €. Na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzavretej
medzi Ministerstvom hospodárstva SR v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou
agentúrou a Obcou Lovinobaňa, obdrží obec v roku 2015 finančné prostriedky na
financovanie kapitálových výdavkov – rekonštrukcia verejného osvetlenia v objeme 190 000
€.
Zákon 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, konkrétne § 10, ods.
7 umožňuje kapitálový rozpočet zostaviť aj ako schodkový, ak tento schodok možno kryť
zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania
alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku.
V prípade obce Lovinobaňa bude schodok kapitálového rozpočtu vo výške 82 733 € finančne
krytý v roku 2015 z prebytku bežného rozpočtu.
V rokoch 2016 a 2017 je kapitálový rozpočet zostavený ako schodkový a tento prebytok je
zaradený použiť na úhradu návratných zdrojov financovania (úver).
Z uvedeného je zrejmé, že kapitálový rozpočet spĺňa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Finančné operácie:
Rozpočtové roky:
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Prebytok/schodok rozpočtu

2015
0
16 000
- 16 000

2016
0
16 000
- 16 000

2017
0
16 000
- 16 000

Finančné operácie sú síce súčasťou rozpočtu obce, no nie sú súčasťou príjmov
a výdavkov.
V návrhu rozpočtu na rok 2015 sú zaradené do výdavkových finančných operácií splátky
úveru v celkovej výške 16 000 € a sú finančne kryté prebytkom bežného rozpočtu v roku 2015
ako aj v rokoch 2016 a 2017.
V súlade s novelou zákona o rozpočtových pravidlách – zákona 324/2007 Z. z. – platnej od
1.9.2007 obec zostavila návrh programového rozpočtu na roky 2015 – 2017, v ktorom sú
výdavky zaradené do 7 programov a 25 podprogramov.
Konštatujem, že návrh rozpočtu obce na roky 2015 – 2017 spĺňa príslušné ustanovenia
zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov. Pri stanovení objemu príjmov vychádza z reálneho prepočtu objemu príjmov
obce a z reálnej potreby výdavkov na zabezpečenie samosprávnych funkcií obce.
V súlade s § 9 ods. 2 zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel bol
návrh viacročného rozpočtu obce zverejnený spôsobom v obci obvyklým a to od 11.11.2014
a obecné zastupiteľstvo ho môže schváliť na rok 2015 ako záväzný a na roky 2016 a 2017
ako nezáväzný.
V Lovinobani 27.11.2014
Ing. Alexandra Vranová, hlavný kontrolór obce
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