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Návrh na uznesenie:
Uznesenie č......../2018

Obecné zastupiteľstvo v Radošine (ďalej len ,,OZ“)

I.

Berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Radošina (ďalej len ,,HK“) k návrhu rozpočtu
obce na rok 2019 a k viacročnému rozpočtu

Dôvodová správa
Podľa § 18f ods.1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o obecnom zriadení“) je ustanovené , že hlavný
kontrolór obce vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce pred jeho schválením
v OZ. V súlade s uvedeným predkladám OZ v Radošine svoje stanovisko k rozpočtu obce
Radošina na rok 2019 a k viacročnému rozpočtu na prerokovanie a vzatie na vedomie.
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STANOVISKO HK K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE RADOŠINA
NA ROK 2019 A K VIACROČNÉMU ROZPOČTU
Podľa § 18f ods.1 písm. c) zákona o obecnom zriadení predkladám odborné stanovisko
k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a k viacročnému rozpočtu.
Odborné stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu obce na rok
2019 a viacročného rozpočtu v súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ,,zákon o rozpočtových pravidlách ÚS“).
I. Východiská spracovania odborného stanoviska
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu
rozpočtu obce na rok 2019 a viacročného rozpočtu (ďalej len ,,návrh rozpočtu“) z dvoch
hľadísk:
1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu
Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

1.1.

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a zákonom o rozpočtových pravidlách ÚS v platnom znení.
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia:
 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, na základe ktorého
v súlade
s § 2 ods. 3 predmetného zákona bol vypracovaný návrh Všeobecného záväzného
nariadenia obce č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (ďalej len ,,VZN“),
 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 zákona č. 493/2011 Z. z. ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti.
Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce

1.2.

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s návrhom VZN obce Radošina o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce Radošina

1.3.

Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom – 26.11.2018 na
internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote, t.j. min.15 dní pred jeho schválením
v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení.
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2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s opatrením MF SR pre zostavenia rozpočtov
územnej samosprávy (Metodické usmernenie MF SR č. MF/010175/2004-42 na roky 2018 2020). Zároveň je predložený na schválenie v rozsahu podľa § 10 ods. 4 zákona
o rozpočtových pravidlách ÚS, ktorý ustanovuje že: Rozpočet sa predkladá na schválenie OZ
podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. Podľa § 10 ods. 3 tohto zákona bola splnená
podmienka členenia rozpočtu na:
a) bežný rozpočet
b) kapitálový rozpočet
c) finančné operácie
Obciam s počtom obyvateľov 2000 a viac zákon ukladá zostavovať rozpočet výdavkov
podľa programov obce. V tomto členení rozpočet na rok 2018 nie je predložený, z dôvodu, že
obec Radošina už dlhodobejšie má počet obyvateľov do 2000. So súhlasom OZ obec s počtom
obyvateľov do 2000 nie je povinná zostavovať rozpočet v členení podľa programov obce (§4,
(5) zákona o rozpočtových pravidlách ÚS).
Rozpočet obce je zostavený v súlade so zákonom č. 493/2011 Z. z. Ústavný zákon
o rozpočtovej zodpovednosti, v členení na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu
rozpočtu je schválený rozpočet na bežný rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného
rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové
roky.
II. Východiská tvorby návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu vychádza z doporučených východísk rozpočtu verejnej správy, z vývoja
hospodárenia obce v roku 2018 a zo skutočností v predchádzajúcich sledovaných rokoch.

III. Charakteristika návrhu rozpočtu
Rozpočet na rok 2019
Na schválenie je predložený návrh rozpočtu obce na rok 2019 podľa ekonomickej
rozpočtovej klasifikácie. Po rekapitulácii jednotlivých kategórií predložený návrh rozpočtu
predstavuje nasledovné objemy:
Bežný rozpočet
Návrh rozpočtu r. 2019 v €
Bežné príjmy celkom
Bežné výdavky celkom
+prebytok, -schodok rozpočtu

1 434 589
1 354 099
+ 80 490
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Kapitálový rozpočet
Návrh rozpočtu r. 2019 v €
Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky celkom
+prebytok, -schodok rozpočtu

2 794
268 800
-266 006

Celkový rozpočet obce
Príjmy celkom
Výdavky celkom
+prebytok, -schodok rozpočtu

Návrh rozpočtu r. 2019 v €
1 437 383
1 622 899
- 185 516

Bežný rozpočet spĺňa podmienku podľa § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách
ÚS, kde je stanovené, že bežný rozpočet je obec povinná zostaviť ako vyrovnaný alebo
prebytkový. Bežný rozpočet na rok 2019 je zostavený ako prebytkový vo výške
+80 490,- €.
Kapitálový rozpočet je postavený ako schodkový vo výške -266 006,-€. Podľa
citovaného zákona kapitálový rozpočet môže byť ako vyrovnaný alebo ako prebytkový. Môže
byť aj ako schodkový, ak je tento schodok možné kryť prebytkom bežného rozpočtu,
zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov, resp. návratnými zdrojmi financovania.
V prípade predloženého rozpočtu sa počíta vykrytie schodku prebytkom bežného
rozpočtu, návratnými zdrojmi financovania a zostatkami finančných prostriedkov z minulých
rokov.
Výdavky obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách ÚS,
na rok 2019 sú rozpočtované vo výške 1 622 899,- €, čo je oproti návrhu úpravy rozpočtu na
rok 2018 (po úprave) viac o 235 713,- € .
Vyššie výdavky oproti predchádzajúcemu rozpočtovému roku sú možné v prípade, ak
výška verejného dlhu dosiahne menej ako zákonom stanovený limit pre percentuálny podiel
dlhu na HDP v zmysle zákona č. 493/2011 Z. z. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti.
Táto podmienka bola splnená (verejný dlh ku koncu roka 2017 = 50,9% HDP).

Finančné operácie
Príjmové fin. operácie celkom
Výdavkové fin. operácie celkom
+prebytok, -schodok fin. operácií

Návrh rozpočtu r. 2019 v €
241 800
56 014
+ 185 786
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Celkové hospodárenie obce (vrátane zdrojov z fin. operácií)

Zdroje celkom
Použitie zdrojov celkom
Hospodárenie obce: +prebytok, -schodok

Návrh rozpočtu r. 2019 v €
1 679 183
1 678 913
+ 270

Celkovo je rozpočet obce Radošina na rok 2019 zostavený ako prebytkový vo výške + 270,- €.

Viacročný rozpočet
Návrh viacročného rozpočtu je spracovaný podľa zákona o rozpočtových pravidlách ÚS
v členení podľa § 9 citovaného zákona na:
a) rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok 2019
b) rozpočet obce na rok 2020
c) rozpočet obce na rok 2021
Návrh viacročného rozpočtu bol zostavený v súlade s § 10 ods. 3 zákona
o rozpočtových pravidlách ÚS, t.j. v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné
operácie.
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 rešpektuje vývoj príjmov a na to nadväzujúcu tvorbu finančných
zdrojov. Tomu je podriadené aj čerpanie výdavkov pri zabezpečení krytia schodku rozpočtu
na rok 2019 z prebytku bežného rozpočtu, z náhradných zdrojov financovania, zo zostatku
finančných prostriedkov z minulých rokov a prebytkového rozpočtového hospodárenia počas
nasledujúcich rozpočtových rokov.

IV. Záver
Návrh rozpočtu obce na rok 2019 a návrh viacročného rozpočtu sú spracované v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi – zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a zákonom o rozpočtových pravidlách ÚS v platnom znení. Návrh
rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, zákona č. 564/2004 Z. z.
o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami
a internými predpismi obce. Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom
obvyklým v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením podľa
§ 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení.
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Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčam OZ v Radošine predložený návrh
rozpočtu na rok 2019 schváliť a viacročný rozpočet zobrať na vedomie.
V Radošine, 30.11. 2018

.........................................................
Ing. Zuzana Bednáriková
hlavná kontrolórka obce Radošina
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