Stanovisko hlavného kontrolóra obce Budkovce
k návrhu rozpočtu na roky 2015 až 2017
V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len v z.n.p.)
predkladám
odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce Budkovce na roky 2015 – 2017 a k
návrhu rozpočtu obce na rok 2015.
Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2015 – 2017 a k návrhu
rozpočtu obce

na rok 2015

bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného

rozpočtu na roky 2015 – 2017 a návrhu rozpočtu na rok 2015.
Pri navrhovaní nového rozpočtu bolo nevyhnutné zohľadniť všetky špecifiká, ktoré súvisia
so stanovenými cieľmi, prioritami v najbližšom plánovacom období a zároveň akceptovať zákon
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p., zákon 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a Ústavný zákon 493/2011
o rozpočtovej zodpovednosti.
Obec rešpektuje povinnosť ustanovený znením §9 o viacročnom rozpočte a prechodné
ustanovenie § 21 ods. 3 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa
ktorej sa viacročný rozpočet obce alebo vyššieho územného celku na nasledujúce rozpočtové roky
zostavuje od roku 2006. Osobitne treba, aj tohto roku, zdôrazniť, že v zmysle §9 ods. 3 vyššie
spomínaného zákona nie sú príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2016 a 2017 záväzné a majú iba
informatívny charakter predbežne mapujúci zámery obce v jeho najbližšej budúcnosti.
Obec rešpektuje taktiež Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti - č. 493/2011 Z. z ,
kde sa v Čl. 9 Zverejňovanie údajov, hovorí, že: ,,Subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať
svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený
rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a
údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky....“ čo návrh rozpočtu
obce Budkovce spĺňa.
V návrhu rozpočtu na rok 2015 obec počíta s vyššími celkovými príjmami do obecnej
pokladne o 4%, oproti celkovému schválenému rozpočtu 2014. Celkové výdavky, ktoré obec
plánuje realizovať v rámci návrhu rozpočtu na rok 2015 sú taktiež ponížené takmer o 700,53€ ,
oproti schválenému rozpočtu roka 2014. Návrh celkového rozpočtu roka 2015 je prebytkový, čo
znamená, že obec predpokladá vyššie príjmy ako výdavky o 45 607€. Návrh rozpočtov na roky
2016 a 2017 sú taktiež prebytkové.
1

V návrhu Bežného rozpočtu na rok 2015 obec počíta s príjmami vo výške 1 096 986€,
s Kapitálovými príjmami a finančnými operáciami obec nepočíta.
Najvyššou položkou v príjmovej časti rozpočtu na rok 2015 sú príjmy z podielových daní,
čo predstavuje cca 33% z celkových príjmov a zároveň je táto položka oproti očakávanej
skutočnosti roka 2014 vyššia o 1 564€. Podľa predloženého návrhu rozpočtu obec predpokladá
nižší príjem za daň z pozemkov a stavieb až o 44% v roku 2015 oproti očakávanej skutočnosti
v roku 2014. Skutočné príjmy z daní z pozemkov a stavieb boli v roku 2012 vo výške 42 378,69€,
v roku 2014 sa predpokladá príjem vo výške 56 970,16 €, no v roku 2015 obec predpokladá
príjem iba vo výške 25 000€. Takmer 56% z bežných i celkových príjmov ( keďže v návrhu
rozpočtu nie sú plánované kapitálové príjmy ani finančné operácie) tvoria príjmy zo štátneho
rozpočtu, ktoré sú definované ako účelové, nakoľko majú svoj účel daný štátom a nie je možné ich
použiť na iné výdavky obce ( napr. aktivačné, hmotná núdza, rodinné prídavky, matrika a pod.)
Obec v rámci Bežných výdavkov na rok 2015 predpokladá výdavky vo výške 1 051 379€,
pričom bežné výdavky sú plánované nižšie ako predpokladaná skutočnosť v roku 2014
o 70 528,50€, Kapitálové výdavky sú vo výške 8 000€ a finančné operácie vo výške 15 000€,
ktoré predstavujú splátku úveru.
Grafické znázornenie resp. porovnanie predpokladaného plnenia rozpočtu v roku
2014 k plánovanému rozpočtu na rok 2015.
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Obec v rámci Bežných výdavkov na rok 2015 predpokladá výdavky vo výške 1 051 379€,
pričom bežné výdavky sú plánované nižšie ako predpokladaná skutočnosť v roku 2014
o 70 528,50€, Kapitálové výdavky sú vo výške 8 000€ a finančné operácie vo výške 15 000€,
ktoré predstavujú splátku úveru.
Pred schválením rozpočtu odporúčam zaoberať sa položkami vo výdavkovej časti
rozpočtu, ktoré nie je možné opomenúť a to konkrétne v časti 09.5.0.1 Zariadenie pre záujmové
vzdelávanie ( družina), 09.6.0.1 Školské zariadenia a školské stravovacie zariadenia, ako aj 01.3.3
Matrika, na ktoré nie je v plánovanom rozpočte predpokladaná finančná podpora. V roku 2014 je
týchto troch častiach rozpočtu predpokladané plnenie vo výške 70 250€, čo nie je zanedbateľná
čiastka. Taktiež by som chcela upozorniť, že od pôvodné o uplatňovanie funkčnej klasifikácie na
základe Vyhlášky č. 195/2003 platí do 31.12.2014 a zrušuje sa od 1.1.2015. Nová vyhláška
nadobúda účinnosť od 1.10.2014, s tým, že pre rozpočtový rok 2014 platí vyhláška č. 195/2003.
V návrhoch rozpočtov zostavených pre rok 2015 až 2017 sa použije už nová vyhláška č. 257/2014
Zb. tz.. ,že zmenená funkčná klasifikácia, sa v podstatnej miere dotkne rozdelenia rozpočtu obce
ako aj rozdelenia RO - Základnej školy, čo je samozrejme potrebné v novom roku 2015
premietnuť do účtovníctva pre účely Ministerstva financií SR.
V prípade nových závažných skutočností, ktoré sa môžu vyskytnúť po schválení nového
rozpočtu na rok 2015,

odporúčam schválený rozpočet upraviť prostredníctvom jednotlivých

zákonných rozpočtových opatrení.
Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom, v zákonom stanovenej lehote v súlade
s § 9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

Záver
Na základe uvedených skutočností odporúčam Obecnému zastupiteľstvu v Budkovce
predložený návrh rozpočtu na rok 2015 schváliť a následne vziať na vedomie aj návrh
rozpočtu obce na ďalšie dva roky, teda na roky 2016 a 2017.

V Michalovciach 6.11.2014

Mgr. Jana Paľová
hlavný kontrolór obce
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