STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE LIPTOVSKÁ SIELNICA
K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE NA ROK 2016 A ROKY 2017 – 2018
V zmysle § 18 f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2016
a roky 2017 – 2018.
Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2016 a roky 2017 – 2018 (ďalej len
„odborné stanovisko“) bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu obce na
roky 2016 – 2018, ktorý bol spracovaný 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 stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu
obce na rok 2016 a viacročného rozpočtu na roky 2017 – 2018 v rozsahu, ako bol zverejnený,
(ďalej len „návrh rozpočtu“) z dvoch hľadísk:
1.

Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
a to zákonmi:
o č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p.,
o č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,
o č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,
o č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p.,
o č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady v z.n.p., na základe ktorého v súlade s § 2 ods. 3
predmetného zákona bolo vydané Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská
Sielnica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (ďalej len VZN),
o a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v platnom znení.
1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce aj na www stránke obce
v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu
verejnej správy na roky 2016 až 2018 číslo MF/008154/2015-411, ktorá 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.
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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 z. n.
p., ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy a vyhláškou
Štatistického úradu č. 247/2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej
správy.

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU
Východiskom pre tvorbu návrhu rozpočtu bol vývoj hospodárenia obce v minulých
rokoch, očakávaný vývoj hospodárenia obce za rok 2015 a predpokladané rozpočtové určenie
výnosu dane z príjmov územnej samospráve na rok 2016. Na základe zhodnotenia reálneho
naplnenia rozpočtu príjmov, prikročila obec k zostaveniu návrhu rozpočtu.

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU
Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v členení
podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona na:
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2016,
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2017,
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok
2018.
Viacročný rozpočet 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 2016 – 2018 sa 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 z.n.p. vnútorne člení na:
a) bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,
b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
c) finančné operácie.

D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU
Na schválenie je predložený návrh rozpočtu obce na rok 2016 a návrh rozpočtu na roky
2017 – 2018. Rozpočty celkom na všetky roky sú navrhnuté ako prebytkové.
ROZPOČET CELKOM v € :
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu

2016
236 110
200 330
35 780

Vnútorné členenie rozpočtu:
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2017
210 110
170 130
39 990

2018
210 110
169 430
40 680

A. Bežný rozpočet:
Bežné príjmy celkom
Bežné výdavky celkom
Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu

2016
188 110
178 330
9 780

2017
188 110
170 130
17 980

2018
188 110
169 430
18 680

2016
22 000
22 000
0

2017
22 000
0
22 000

2018
22 000
0
22 000

2016
26 000
0
26 000

2017
0
0
0

2018
0
0
0

B. Kapitálový rozpočet:
Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky celkom
Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu
C. Finančné operácie:
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu

E. ZHRNUTIE
Návrh rozpočtu obce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 - 2018 je spracovaný
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, je v súlade so všeobecne záväznými
nariadeniami Obce Liptovská Sielnica. Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej
štruktúre a dostatočnom rozsahu.
Návrh rozpočtu obce na rok 2016 je zostavený ako prebytkový v celkovej výške
35 780,- €, pričom bežný rozpočet je prebytkový vo výške 9 780,- €, kapitálový je vyrovnaný
a finančné operácie sú prebytkové 26 000,- €.
Takto zostavený návrh rozpočtu je v súlade s ustanoveniami § 10 ods. 7 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podľa § 11 ods. 4 písm. b) zák. č. 369/1990 Zb. je obecnému zastupiteľstvu v rámci
rozhodovania o základných otázkach života obce vyhradené schvaľovať rozpočet obce a jeho
zmeny.
Na základe uvedeného odporúčam poslancom obecného zastupiteľstva:
1. Návrh rozpočtu na rok 2016 schváliť
2. Návrh rozpočtu na roky 2017 – 2018 zobrať na vedomie.

V Liptovskej Sielnici 12.11.2015

Ing. Marta Malíčková
hlavný kontrolór obce
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