Stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Lovinobaňa na roky
2017 - 2019
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 na rok 2017.
Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce ( ďalej len „odborné stanovisko“ ) bolo
spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu Obce Lovinobaňa na roky
2017 – 2019, 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 2017 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 2016.
V oblasti výdavkov je návrh rozpočtu zostavený v zmysle platnej rozpočtovej
klasifikácie. Zohľadňuje potreby obce pre plynulé zabezpečenie výkonu samosprávnych
funkcií obce, originálnych, ako aj prenesených kompetencií štátu na obce.
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 2017
b/ rozpočet obce na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2018
c/ rozpočet obce na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet – rok 2019
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 2014, 2015, schválený rozpočet na rok 2016, ako aj očakávaná skutočnosť roku
2016.
Viacročný rozpočet na roky 2018 – 2019 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa
zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok 2017. Rozpočet obce na rok 2017 je
záväzný, rozpočty na roky 2018 a 2019 nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich
ukazovatele sa spresnia v ďalších rozpočtových rokoch.
Predkladaný návrh viacročného rozpočtu obce sa v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vnútorne člení na :
 bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky
 kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
 finančné operácie
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Vo viacročnom rozpočte na roky 2017 – 2019 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:
v eurách

Rozpočtové roky
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospod.obce: prebytok/schodok vrátane fin. operácií
Hospod.obce: prebytok/schodok bez finanč. operácií

2017
2 666 281
2 666 281
0
- 836 750

2018
1 511 514
1 511 514
0
- 67 483

2019
1 511 514
1 511 514

0
- 67 483

Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že predkladaný návrh rozpočtu je zostavený ako
vyrovnaný, čo je v súlade s § 10, ods. 7 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy.

Bežný rozpočet:
v eurách

Rozpočtové roky
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Hospodárenie obce: prebytok/schodok rozpočtu

2017
2018
1 382 931 1 382 931
1 225 739 1 223 514
+ 157 192 + 159 417

2019
1 382 931
1 223 514
+ 159 417

Údaje uvedené v prehľade dokazujú, že bežný rozpočet na rok 2017 je zostavený ako
prebytkový vo výške 157 192 €. Tento prebytok je použitý nasledovne :
1. na splátky istiny úveru ( výdavkové finančné operácie ), ktoré činia sumu 13 250 €
2. na krytie kapitálových výdavkov vo výške 143 942 €
Aj v roku 2018 a 2019 je bežný rozpočet navrhovaný ako prebytkový a uvažuje sa s jeho
použitím na splátky istiny z poskytnutého úveru v roku 2017 a taktiež na krytie kapitálových
výdavkov.

Kapitálový rozpočet:
v eurách

Rozpočtové roky
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Hospodárenie obce: prebytok/schodok rozpočtu

2017
433 350
1 427 292
- 993 942

2018
1 100
228 000
- 226 900

2019
1 100
228 000
- 226 900

Kapitálové príjmy - tvoria ich príjmy z vlastných zdrojov obce – príjmy za odkúpenie bytov
na Štvrti 1. mája v Lovinobani vo výške 1 100,00 €. Na základe Zmluvy o poskytnutí NFP
uzavretej medzi Ministerstvom vnútra SR a obcou Lovinobaňa, obdrží obec v roku 2017
finančné prostriedky na financovanie kapitálových výdavkov – výstavba novej budovy MŠ v
objeme 432 250 €.
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Kapitálové výdavky vo výške 1 427 292,00 € predstavujú finančné prostriedky na jednotlivé
rozpočtované investičné akcie :
v eurách

Podprogram
2.1. Komunikácie v obci
2.5. Cintorínske služby
3.1. Šport
3.3. Klub dôchodcov
4.1. Materská škola
4.3 ŠJ pri ZŠ
7. Nešpecifikované KV
Spolu:

Názov akcie
Rekonštrukcie ciest a chodníkov
Vybudovanie oplotenia v miestnom cintoríne
Rekonštrukcia tribúny TJ v Lovinobani
Výmena okien na budove KD v Lovinobani
Výdavky na výstavbu novej budovy materskej školy

Obstaranie pekárenskej pece

Výdavky
200 000,00
2 000,00
2 000,00
5 000,00
1 075 250,00
4 000,00
139 042,00
1 427 292,00

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 v objeme 993 942 € v roku
2017 finančne krytý zo zdrojov rezervného fondu obce vo výške 350 000 €, poskytnutým úverom vo
výške 500 000 € a z prebytku bežného rozpočtu vo výške 143 942 €.
Aj v rokoch 2018 a 2019 je kapitálový rozpočet zostavený ako schodkový. Schodok
kapitálového rozpočtu bude finančne krytý príjmovými finančnými operáciami a prebytkom bežného
rozpočtu.
Z uvedeného je zrejmé, že kapitálový rozpočet spĺňa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Finančné operácie:
v eurách

Rozpočtové roky
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie obce: prebytok/schodok rozpočtu
Finančné operácie
výdavkov.

2017
850 000
13 250
+ 836 750

2018
127 483
60 000
+ 67 483

2019
127 483
60 000
+ 67 483

sú síce súčasťou rozpočtu obce, no nie sú súčasťou príjmov a

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sú zaradené do príjmových finančných operácií prevody z
rezervného fondu obce v čiastke 350 000 € a úver na výstavbu budovy novej MŠ vo výške 500 000 €.
Vo výdavkových finančných operáciách sú premietnuté splátky istiny dlhodobého bankového úveru v
celkovej výške 13 250 € ktorý je splatný v mesiaci október 2017. Splátky sú finančne kryté
prebytkom bežného rozpočtu.
Konštatujem, že návrh rozpočtu obce na roky 2017 – 2019 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 č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel bol
návrh viacročného rozpočtu obce zverejnený spôsobom v obci obvyklým – na úradnej tabuli obce ako
aj na webovej stránke obce Lovinobaňa a to od 02.11.2016 a obecné zastupiteľstvo ho

môže schváliť na rok 2017 ako záväzný a na roky 2018 a 2019 ako nezáväzný.

V Lovinobani, dňa: 14.12.2016

Ing. Alexandra Vranová, hlavná kontrolórka obce
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