S t a n o v i s k o
hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Svinná na roky 2010 - 2012
a k návrhu rozpočtu obce na rok 2010
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––V súlade s ustanovením § 18f , ods. 1, písm. c) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
predkladám
odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce Svinná na roky 2010 - 2012
a k návrhu rozpočtu obce na rok 2010.
Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2010 – 2012 a k návrhu
rozpočtu obce na rok 2010 (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo spracované na základe
predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2010 – 2012 a návrhu rozpočtu na rok 2010,
ktorý bol spracovaný v súlade so:
 zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení
neskorších predpisov a
 § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh rozpočtu zohľadňuje tiež ustanovenia zákonov:
 č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady,
 č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.
Návrh programového rozpočtu obce bol vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými
nariadeniami obce Svinná, ktorými sú upravené povinnosti daňového a poplatkového charakteru,
najmä VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, VZN
o miestnych daniach.
Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu je zabezpečená v zmysle rozpočtovej
klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, 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 2009 až 2011 č.
MF/11852/2007-411.
Návrh rozpočtu 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 – rok 2010,
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2011,
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa
písmena b) – rok 2012.
Viacročný rozpočet na roky 2010 – 2012 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.

Vo viacročnom rozpočte sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených
kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným a založeným právnickým
osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnických osobám, ktorým sa poskytujú
prostriedky z rozpočtu, k rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.
Navrhovaný rozpočet na rok 2010 je v súlade s § 10, ods.3 až 7 zákona č. 583/2007 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov vnútorne členený na:
A. bežný rozpočet – t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,
B. kapitálový rozpočet – t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
C. finančné operácie – príjmové i výdavkové.
Pri tvorbe plánu na rok 2010 sa vychádzalo z reality príjmov a čerpania rozpočtu roku 2009.
Návrh rozpočtu obce na rok 2010 obsahuje celkové príjmy vo výške 753 820,- € a v rovnakej
výške i celkové výdavky. V porovnaní s príjmami v rozpočtovom roku 2009 (1 064 995,- €) to
predstavuje zníženie použiteľných prostriedkov takmer o 30 %. Výpadok príjmov je
zaznamenaný v časti kapitálových príjmov rozpočtu, kde sa neuvažuje s takmer žiadnym
príjmom (6 000 €). Naopak, so zvýšením nedaňových príjmov obec počíta - za prenájom bytov
z dvoch odovzdaných bytoviek.
Návrh rozpočtu zahŕňa výdavky na činnosti, ktoré obci vyplývajú z právnych predpisov
a uzatvorených zmlúv tak, aby boli pokryté nevyhnutné požiadavky. Financovanie preneseného
výkonu štátnej správy bude naďalej formou dotácii zo ŠR, pričom rozpočtovaná výška
vychádzala z predpokladu na úrovni roka 2009, vzhľadom na to, že zatiaľ nie je známa výška
normatívu na žiaka.
Vyššie uvedené zníženie rozpočtových príjmov sa nemohlo neprejaviť na znížení rozpočtových
výdavkov vo všetkých sledovaných oblastiach a rozpočtových kapitolách, keď najvýraznejší
pokles možno očakávať v investičnej oblasti. Je predpoklad, že nastaveným rozpočtom budú
zabezpečené všetky základné funkcie samosprávy.
Návrh rozpočtu na rok 2010 predpokladá:
- Celkové príjmy
753 820,- €
- Celkové výdavky
753 820,- €
Pri tvorbe návrhu viacročného rozpočtu i tvorbe rozpočtu na rok 2010 sa stanovili priority,
pričom sa vychádzalo z potrieb obce pre programové obdobie rokov 2010 – 2012, ale aj
z analýzy vývoja napĺňania rozpočtu v minulých rokoch.
Konštatujem, že návrh rozpočtu obce na roky 2010 – 2012 rešpektuje vyššie uvedené právne
normy a všeobecne platné zásady spojené s prípravou rozpočtu obce, preto
odporúčam
Obecnému zastupiteľstvu obce Svinná predložený materiál
schváliť.

Vo Svinnej dňa 26. 11. 2009
Ing. Marta Páleníková
kontrolór obce Svinná

