Číslo poradia:

SPRÁVA
pre zasadnutie obecného zastupiteľstva v Liptovskej Sielnici dňa 15.12.2017

K bodu programu: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
obce Liptovská Sielnica na rok 2018 a roky 2019-2020.

Materiál obsahuje:
1. Návrh na uznesenie
2. Odborné stanovisko
Predkladá:
Ing. Rudolf Proč
hlavný kontrolór obce

Podpis predkladateľa:
Počet strán: 5
V Liptovskej Sielnici dňa 15.11.2017

Návrh na uznesenie
obecného zastupiteľstva v Liptovskej Sielnici dňa 15.12.2017

K bodu programu: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce
Liptovská Sielnica na rok 2018 a roky 2019-2020.

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Sielnici :
1. berie na vedomie
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Liptovská Sielnica
na rok 2018 a roky 2019-2020.
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ODBORNÉ

STANOVISKO

hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu obce Liptovská Sielnica
na rok 2018 a roky 2019-2020.
V súlade s § 18 f od. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len „z.n.p.“), predkladám obecnému zastupiteľstvu obce Liptovská
Sielnica
odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Liptovská Sielnica k Návrhu
rozpočtu obce na rok 2018 a roky 2019-2020.
Odborné stanovisko bolo spracované na základe predloženého Návrhu rozpočtu
spracovaného v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v „z.n.p“ .
Východiská spracovania odborného stanoviska
Pri spracovaní stanoviska som vychádzal z predloženého Návrhu rozpočtu obce
Liptovská Sielnica na rok 2018 a roky 2019 - 2020.
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade
 so zákonom č. 523/2014 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v „z.n.p“,
 so zákonom č. 583/2014 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v „z.n.p“,
 s Ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti v „z.n.p“,
 so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v „z.n.p“,
 so zákonom č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v „z.n.p“,
 so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v „z.n.p“,
 s opatrením MF SR č. MR/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v „z.n.p“,
 s vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa
vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.
1.

Obec v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. v „z.n.p“ programový rozpočet nezostavuje.
Návrh rozpočtu obce Liptovská Sielnica na rok 2018 a roky 2019-2020 v zákonom
stanovenej lehote v súlade s § 9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v „z.n.p“
bol zverejnený na úradnej tabuli obce Liptovská Sielnica dňa 29.11.2017. t.j. viac ako 15 dní
pred jeho prerokovaním a schválením v obecnom zastupiteľstve.
2. Východiská tvorby Návrhu rozpočtu na rok 2018 a orientačného rozpočtu na roky
2019-2020
Podkladom pre zostavenie rozpočtu obce Liptovská Sielnica na rok 2018 a roky 2019 2020 sú na strane príjmov:
 známe východiská rozpočtov obcí na rok 2018 uvedené v návrhu rozpočtu verejnej
správy na roky 2018-2020 a z toho vyplývajúce očakávané príjmy z výnosu dane
z príjmov poukazované územnej samospráve. Tento výnos tvorí podstatnú časť
príjmov obce,
 reálne možnosti výberu miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v súlade s platným VZN obce Liptovská Sielnica, v roku 2017
nezvyšované, čiže sú navrhované v rovnakej výške ako boli v roku 2017.
Na strane výdavkov:
 potreby obce na zabezpečenie samosprávnych funkcií obce a tiež na zabezpečenie
preneseného výkonu štátnej správy.
Predložený Návrh viacročného rozpočtu vychádza z ustanovenia § 9 ods. 3 v spojení s ust.
§ 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v „z.n.p“.
Návrh rozpočtu je členený na:
 bežný rozpočet,
 kapitálový rozpočet,
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finančné operácie.

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy „z.n.p“ v členení podľa § 9 ods.1 citovaného zákona na :
 rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2018,
 rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2019,
 rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písm. b)
– rok 2020.
Rozpočet na roky 2019-2020 v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v „z.n.p“ je nezáväzný.
Návrh rozpočtu je zostavený v členení na skutočné plnenie za dva predchádzajúce
rozpočtové roky, schválený rozpočet bežného rozpočtového roka, očakávaná skutočnosť
bežného rozpočtového roka a návrh rozpočtu na dva nasledujúce rozpočtové roky.
Rozpočet bežný a kapitálový obce Liptovská Sielnica je navrhnutý na rok 2018
ako vyrovnaný tzn. v celkovej výške 0,- eur, po zapojení finančných operácií je
prebytkový na strane príjmov i výdavkov v celkovej výške 11 460,- eur.
Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 215 200,- eur, bežné výdavky vo výške 215 200,- eur.
Hospodárenie bežného rozpočtu je navrhované ako vyrovnaný rozpočet.
Kapitálové príjmy sú navrhované vo výške 47 000,- eur, kapitálové výdavky sú navrhnuté vo
výške 47 000,- eur.
Pre rok 2019 je navrhnutý celkový (bežný, kapitálový a finančné operácie) rozpočet
prebytkový, pre rok 2020 tiež prebytkový. Skladba rozpočtu obce Liptovská Sielnica na rok
2018 (orientačne na roky 2019 a 2020) je nasledovná:
A. BEŽNÝ ROZPOČET

Ukazovateľ
príjmy
výdavky
Rozdiel

Návrh rozpočtu
2018

Orientačný rozpočet
2019

Orientačný rozpočet
2020

215 200
215 200
0

216 500
216 500
0

216 650
216 650
0

Návrh rozpočtu
2018

Orientačný rozpočet
2019

Orientačný rozpočet
2020

47 000
47 000
0

0
0
0

0
0
0

Návrh rozpočtu
2018

Orientačný rozpočet
2019

Orientačný
rozpočet 2020

22 000
10 540
11 460

22 000
10 540
11 460

22 000
10 540
11 460

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Ukazovateľ
príjmy
výdavky
Rozdiel

C. ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Ukazovateľ
príjmy
výdavky
Rozdiel

D. CELKOVÝ ROZPOČET OBCE
ÚHRN ROZPOĆTOV OBCE (bežný + kapitálový + finančné operácie)

Ukazovateľ
príjmy
výdavky
Rozdiel

Návrh rozpočtu
2018

Orientačný rozpočet
2019

Orientačný rozpočet
2020

284 200
272 740
11 460

238 500
227 040
11 460

238 650
227 190
11 460
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ROZPOČET PRÍJMOV
Bežné príjmy
Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 215 200,- eur z toho sú:
 daňové príjmy 196 550,- eur,
 nedaňové príjmy 11 420,- eur,
 granty a transfery 7 230,- eur.
Daňové príjmy
Tvoria najvýznamnejšiu časť rozpočtu obce. Najväčší podiel na daňových príjmoch má
výnos dane poukazovanej územnej samospráve zo štátu. Poukazuje ich štát v zmysle zákona
č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v „z.n.p“.
Výška dane sa odvíja od predpokladaného výberu dane z príjmov štátu. Do návrhu rozpočtu
obce je stanovená výška tejto dane 175 000,- eur, čo je približne v sume predpokladaného
plnenia dane za rok 2017.
Dane z majetku sú navrhnuté vo výške 11 420,- eur. Sú to príjmy z DZN – pozemkov, stavieb
a bytov. Dane za tovary a služby sú navrhované vo výške 10 330,- eur a jedná sa o dane za
psa, za ubytovanie a miestny poplatok za TKO.
Nedaňové príjmy
Sú navrhnuté vo výške 11 220,- eur. Sú to príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
(prenájom), administratívne poplatky a iné poplatky, úroky z tuzemských úverov a iné
nedaňové príjmy.
Granty a transfery
Sú navrhnuté vo výške 7 230,- eur. Tvoria ich transfery na zabezpečenie preneseného
výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a životného prostredia.
Kapitálové príjmy
Sú plánované vo výške 47 000,- eur, z toho 25 000,- eur je prevod z rezervného fondu
a 22 000,- eur z príjmu predaja majetku od LVS.
Príjmové finančné operácie
Sú rozpočtované na rok 2018 vo výške 47 000,- eur. Sú to finančné prostriedky
z Rezervného fondu obce, ktoré sa zvyčajne používajú na krytie schodku kapitálového
rozpočtu, ktoré zahŕňajú výdavky na realizáciu nových stavieb, štúdií, projektovej
dokumentácie, nákup pozemkov, výpočtovej techniky, rekonštrukcie objektov, prístavby
a pod.. V našom prípade sa jedná o rekonštrukciu schodov obecného úradu (5 tis. eur),
rekonštrukcia rozhlasu (5 tis. eur), rekonštrukciu a modernizáciu KD (3 tis. eur), verejné
osvetlenie (3 tis. eur), na rekonštrukciu a modernizáciu materskej školy (5 tis. eur),
zokruhovanie verejného vodovodu ( 26 tis. eur).
ROZPÓČET VÝDAVKOV
Bežné výdavky
Sú rozpočtované v návrhu rozpočtu na rok 2018 vo výške 215 200,- eur. Predstavujú
potrebu pre zabezpečenie samosprávnych funkcií obce i preneseného výkonu štátnej správy.
Pre rok 2019 sú bežné výdavky navrhnuté vo výške 216 500,- eur a pre rok 2020 vo výške
216 650,- eur.
Kapitálové výdavky
Sú v Návrhu rozpočtu na rok 2018 vo výške 47 000,- eur. Zahŕňajú výdavky uvedené
v predchádzajúcej časti tohto stanoviska (príjmové finančné operácie).
Výdavkové finančné operácie
Sú v Návrhu rozpočtu obce na rok 2018 plánované vo výške 10 540.- eur (splátka úveru),
na roky 2019 a 2020 sú plánované v tej istej výške .
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3. ZHRNUTIE
Návrh rozpočtu obce Liptovská Sielnica na rok 2018 a roky 2019 - 2020 je spracovaný
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a zákonmi SR a v súlade so VZN obce
Liptovská Sielnica.
Návrh rozpočtu bol verejne prístupný 29.11.2017 na úradnej tabuli obce, v zákonom
stanovenej lehote, v súlade s § 9 ods.2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v „z.n.p“.
Obec Liptovská Sielnica hospodári samostatne a nie je na ňu naviazaný rozpočet žiadnej
rozpočtovej ani príspevkovej organizácie obce.
Predložený Návrh rozpočtu obce Liptovská Sielnica na rok 2018 a orientačný rozpočet
na roky 2019 až 2020 poskytuje poslancom obecného zastupiteľstva dostatočné informácie
pre rozhodovanie pri jeho schvaľovaní.
4. Z Á V E R
Na základe uvedených skutočností odporúčam Obecnému zastupiteľstvu obce
Liptovská Sielnica predložený Návrh rozpočtu na rok 2018 schváliť ako celkovo
prebytkový a výhľadové rozpočty na roky 2019-2020 zobrať na vedomie.

v Liptovskej Sielnici dňa 28.11.2017
Ing. Rudolf Proč
hlavný kontrolór obce Liptovská Sielnica
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