Por.č.mat.: 12/2020/HK

Materiál na rokovanie
obecného zastupiteľstva dňa ............ 2020, uzn.č................2020

Bod č....................

STANOVISKO
HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE DUBOVÁ NA ROK 2020,
S VÝHĽADOM NA ROKY 2021, 2022

V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
predkladám stanovisko k návrhu rozpočtu Obce Dubová na rok 2020,2021,2021.
A.

VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA :

Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu Obce Dubová na rok
2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2022 a programového rozpočtu z dvoch hľadísk :
1. Súlad s vybranými predpismi:
Pre spracovanie návrhu rozpočtu platia:
- zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p.,
- zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
prepisov č. 583/2004 Z. z.,
- zákon č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti v z.n.p.
2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany Obce Dubová. Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci
obvyklým spôsobom dňa 6.3.2020 (úradná tabuľa, webová stránka obecnej časti), v súlade s § 9 ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. v z.n.p
3. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu:
- Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej
správy na roky 2020 až 2022 (ďalej len „príručka“) 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.
- Subjekty verejnej správy používajú na zostavenie návrhu svojho rozpočtu rozpočtovú klasifikáciu
schválenú opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa
ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej
klasifikácie č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorého aktuálne znenie je uvedené na
webovom sídle ministerstva financií.
4. Programový rozpočet – obec upustila prijatým uznesením od zostavovania takéto rozpočtu.
B . TVORBA NÁVRHU VIACROČNÉHO ROZPOČTU :
- Návrh je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z., § 9 ods. 1, na roky 2020,2021,2022
- Rozpočet na rok 2020 je záväzný, rozpočty na roky 2021 a 2022 sú orientačné.
- Rozpočet je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z. a vnútorne členený na:
a) bežné príjmy a bežné výdavky
b) kapitálové príjmy a výdavky
c) finančné operácie.
- V rozpočte sú vyjadrené vzťahy k štátnemu rozpočtu v rámci financovania prenesených kompetencií štátu,
originálnych kompetencií a finančné vzťahy k ZŠ a MŠ Dubová.
C. ROZPOČET PRÍJMOV A VÝDAVKOV:
Zákon o rozpočtových pravidlách uvádza v §15:
Obec môže vytvárať peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov môžu byť najmä:
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a) prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok,
b) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení,
c) zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných
operácií.
Zostatky peňažných fondov koncom roka neprepadajú. O použití peňažných fondov rozhoduje obecné
zastupiteľstvo.

Návrh rozpočtu na rok 2020:
(tab.č.1)
Rozpočet
celkom(B+K+FO)
príjmy

Skutočnosť k
31.12.2016

Skutočnosť k
31.12.2017

Skutočnosť k
31.12.2018

Skutočnosť k
31.12.2019

710 409,97

609 073,18

705 476,52

820 930,98

818 835,64

-2 095,34

výdavky

501 929,53

501 909,07

524 886,85

580 913,78

818 409,61

237 495,83

VÝSLEDOK celkového
rozp.hospodárenia

208 480,44

107 164,11

180 589,67

240 017,20

426,03

Návrh 2020

(+/-) k
skut.2019

 Bežný rozpočet je zostavený ako schodkový, v súlade s rozpočtovými pravidlami územnej samosprávy
podľa § 10 ods. 7 kedy rozpočet bol ponížení o nevyčerpané účelové prostriedky z minulých rokov.
 Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, vykrytý prebytkom z finančných operácií.
 Finančné operácie sú prebytkové.
 Celkový rozpočet je zostavený ako prebytkový v sume 426,03 eur, pričom na strane príjmov je
v sume 675 588 eur a na strane výdavkov v sume 818 835,64 eur na strane príjmov a 818 409,61eur
na strane výdavkov.
Návrh rozpočtu obce vychádza z vývoja hospodárenia v predchádzajúcich rokoch, finančných možností
príjmovej časti rozpočtu a predpokladaných výdavkov do budúcnosti. V čase zostavenia rozpočtu na rok 2020
začalo kulminovať obdobie Korona vírusu, čo bude mať následne vplyv na rozpočet obce.
Navrhovaný rozpočet, tak isto zahŕňa finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu (podiely na daniach v správe štátu,
ktoré v čase spracovania návrhu rozpočtu už boli známe, ale taktiež je zo štátu avizované poníženie
podielových daní pre obce a mestá; zahŕňa i navrhované dotácie na úhradu časti nákladov preneseného výkonu
štátnej správy), ako aj finančné vzťahy k zriadeným rozpočtovým organizáciám bez právnej subjektivity a to
k ZŠ a MŠ.
Rozpočet je zostavený tak, aby prednostne zabezpečoval krytie nevyhnutných záväzkov a povinností,
vyplývajúcich z kompetencií samosprávy. Na druhej strane očakáva nárasty v grantoch a transferoch a na
strane výdavkov sa počíta s vyššími bežnými výdavkami. Detailnejší popis je pri jednotlivých druhoch
rozpočtu.
Návrh rozpočtu je v rámci celkových príjmov navrhovaný v takmer tej istej čiastke ako bola skutočnosť roku
2019, pričom:
Bežný rozpočet – Bežné príjmy - sú navrhované o cca 60 tis. nižšie, z dôvodu využitia účelových
prostriedkov nevyčerpaných z minulých rokov.
Daňové príjmy – v sume 464 933 eur, sú mierne navýšené o cca. 33 tis. Eur. Navýšenie príjmov v čase
zostavovania rozpočtu vychádzalo zo skutočností, že najmä podielové dane budú navýšené oproti roku 2019,
tak ako tomu bolo v predchádzajúcich rokoch, kedy mali vzostupnú tendenciu. Podľa údajov „Rozpočtovej
rady“ zverejnených na ich webovej stránke doteraz schválený rozpočet obce Dubová bol 399 947 eur,
prognóza je 372 718 eur, čo znamená, že cca o 25 tis. Eur budú tieto podielové dane krátené z dôvodu
ekonomických dopadov Koronavírusu. Je otázne, či prognóza bude naplnená a ostane len pri krátení 25 t. eur,
alebo sa bude situácia pre obce vyvíjať inak - horšie.
Bežné výdavky – v sume 810 709,61 eur, počítajú so zvýšenými výdavkami o takmer 250 tis. Eur, z dôvodu, že
rozpočet plánuje najmä nárast výdavkov v niektorých oblastiach.
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Výdavky – nárast/pokles (zaokrúhlene):
Z porovnania nárastu a poklesu výdavkov plánovaných na rok 2019 vyplýva, že výdavky oproti skutočnosti
sú plánované v niektorých položkách výrazne vyššie, pričom sa s výraznejšími výdavkami počíta najmä pri
výdavkoch:
- verejnej správy + 13 932 eur,
- nakladanie s odpadmi + 110 225 eur, - zabezpečenie zvýšeného čistenia verejných priestranstiev +
odstraňovanie čiernych skládok;
- verejné osvetlenie - + 8 844 eur;
- na vzdelávanie:
MŠ – 29 052 eur, - oprava odpadov + elektrika v kuchyni;
- ZŠ + 62 452 eur, - výmena strešnej krytiny + úprava podkrovných priestorov;
- ŠKD + 7 318 eur, - prijatie vychovávateliek;
- ŠJ - + 11 243 eur, - oprava podláh;
- Sociálne služby - + 15 194 eur, - zabezpečenie opatrovateľskej služby (skončila podpora EU fondov).
Kapitálový rozpočet = schodkový o – 7 000 eur
Kapitálové príjmy – počíta s príjmom 700 eur;
Kapitálové výdavky - nárast/úspora v položkách:
- Na verejnú správu – nižšie o - 9 644 eur;
- MŠ - + 3 200 eur na vzdelávanie;
- ZŠ - menej o – 2506 eur;
- ŠJ – menej o 1 919 eur.
Finančné operácie = + 59 483,31 eur.
Príjmy - zapojenie do bežného rozpočtu nevyčerpané finančné prostriedky z minulého roka a to na – stravu,
uloženie odpadu, normatív ZŠ, dotácia pre výchovu
Výdavky – nie sú rozpočtované.
Kvalita navrhovaného rozpočtu, jeho naplnenie či odchýlky sa odvíjajú od kvality odhadu príjmov a
výdavkov, pri zabezpečení riadneho fungovania samosprávy. S prihliadnutím na situáciu roka 2020
a celosvetovej pandémie Koronavírusu, rozpočet i napriek tejto situáciu nechce poľavovať vo svojich
predsavzatiach a v rámci možností bude realizovať najmä opravy na školských zariadeniach pre svoje deti
a venovať zvýšenú pozornosť opatrovateľskej službe.
Priority navrhovaného rozpočtu, ktoré vyplývajú z porovnania s údajmi v skutočnosti za rok 2019, preukazujú
najmä na nárast alebo pokles príjmov a výdavkov, čo samozrejme ovplyvní ďalší ekonomický dopad aj na
obce z dôvodu pretrvávajúcich ďalších problémov nielen Slovenska zasiahnutého Koronavírusom. Kontrola
odporúča mesačne sledovať vývoj príjmov a výdavkov, čo obec doteraz robí, a podľa aktuálnej situácie
a v nadväznosti na daný vývoj meniť rozpočet.
Z Á V E R : Návrh rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 -2022 je spracovaný v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre a
dostatočnom rozsahu. Na základe uvedeného odporúčam poslancom obecného zastupiteľstva:
1. Návrh rozpočtu na rok 2020 schváliť
2. Návrh rozpočtu na roky 2021 –2022 zobrať na vedomie.
Spracovala: Mgr. Iveta BALEJČÍKOVÁ, hlavná kontrolórka obce
Dubová, 24.4.2020
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