Obec Bátovce – hlavný kontrolór obce Bátovce - Ing. Višňová Elena

Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce Bátovce na rok 2017
a roky 2018, 2019
V zmysle ustanovenia §18 f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu
obce Bátovce na rok 2017 a roky 2018 a 2019.
Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce Bátovce na rok 2017 (ďalej len
„stanovisko“) som spracovala na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu obce
Bátovce na rok 2017 a roky 2018 a 2019 (ďalej len „rozpočet“).
A. Východiská:
1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu
a) Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi – návrh rozpočtu bol
spracovaný v súlade so zákonom 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 územnej samosprávy“),
zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákona č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace
právne normy. Návrh rozpočtu obce je zostavený bez programového rozpočtu. Toto
je v súlade so zákonom č. 426/2013 Z.z. a v súlade s uznesením obecného
zastupiteľstva č. 18/V na 18.zasadnutí dňa 22.1.2014
b) Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce – návrh rozpočtu bol verejne
sprístupnený na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote, tj. najmenej 15 dní
pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.
583/2004 Z.z. ako viacročný rozpočet na roky 2017, 2018 a 2019, tj. ako strednodobý
ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci je pôsobnosti
vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov. Viacročný rozpočet je
zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet na príslušný kalendárny

rozpočtový rok. Rozpočet na rozpočtový rok 2017 je po jeho schválení OZ záväzný,
rozpočty na nasledujúce 2 roky sú orientačné. Návrh rozpočtu je spracovaný podľa
rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/204-42, ktorým
sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej
klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov
územnej samosprávy.
B. Návrh rozpočtu na rok 2017 a nasledovné roky 2018 a 2019
Viacročný rozpočet na roky 2017 – 2019 je 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 znení zmien a doplnkov vnútorne členený na:
a) bežné príjmy a bežné výdavky
b) kapitálové príjmy a výdavky
c) finančné operácie
Vo viacročnom rozpočte na roky 2017 – 2019 sú vyjadrené vzťahy k štátnemu rozpočtu v
rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k
zriadeným a založeným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým
osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu obce – hlavne príspevkové organizácie
a školské zariadenia.
Tvorba návrhu rozpočtu príjmov je v celkovom objeme 797 429 Eur. Vo výdavkovej časti
predstavuje návrh rozpočtu celkový objem 797 429 Eur. Rozpočet je zostavený ako
vyrovnaný.

Rozpočet celkom
Príjmy celkom

2017
797 429,00

2018
796 929,00

2019
782 002,00

Výdavky celkom

797 429,00

796 929,00

782 002,00

0

0

0

Hospodárenie obce
Prebytok/schodok

Členenie:
Bežný rozpočet:
Bežný rozpočet
a) Bežné príjmy
b) Bežné výdavky
c) Výdavky ZŠ
Prebytok/schodok

2017
795 429,00
435 159,00
265 270,00
+ 95 000,00

2018
795 929,00
422 244,00
265 270,00
+108 415,00

2019
781 002,00
399 910,00
265 270,00
+115 822,00

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový. Rozpočet bežných výdavkov je zostavený tak,
aby sa zabezpečilo financovanie všetkých činností obce vo všetkých oblastiach
samosprávnych pôsobností v súlade s § 7 zákona č. 583/2004 Z.z.
Kapitálový rozpočet:
Kapitálový rozpočet
a) Kapitálové príjmy
b) Kapitálové výdavky
Prebytok/schodok

2017
2 000,00
25 000,00
- 23 000,00

2018
1 000,00
37 215,00
- 36 215,00

2019
1 000,00
44 622,00
- 43 622,00

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Príjmy predstavujú iba príjmy z predaja
pozemkov. Výdavky obec plánuje na modernizáciu a rekonštrukciu, nakladanie s odpadovými
vodami a projektovú dokumentáciu ako aj nakladanie s odpadmi a realizáciu zberného dvora.
Finančné operácie:
Finančné operácie
a) Finančné príjmy
b) Finančné výdavky
Prebytok/schodok

2017
0
72 000,00
-72 000,00

2018
0
72 200,00
-72 200,00

2019
0
72 200,00
- 72 200,00

Príjmy z finančného rozpočtu neplynú žiadne. Výdavky finančného rozpočtu predstavujú
prostriedky na úhradu splátok úverov.

Záver
Návrh rozpočtu obce Bátovce pre rok 2017 a roky 2018 a 2019 je spracovaný v súlade so
zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a s ustanoveniami zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.
Návrh rozpočtu obce Bátovce pre rok 2017 a roky 2018 a 2019 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový. Kapitálový je zostavený ako schodkový.
Finančné operácie sú tiež schodkové. Prebytkom bežného rozpočtu sú kryté výdavky
kapitálového rozpočtu ako aj finančné operácie, čo je v súlade s §10 bod 7 so zákonom č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh rozpočtu bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení zverejnený najmenej 15
dní spôsobom v obci obvyklým (na webovej stránke obce a na úradnej tabuli OÚ) pred
schvaľovaním OZ.

Na základe uvedených skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu obce Bátovce
predložený návrh rozpočtu na rok 2017 schváliť bez výhrad a návrh viacročného rozpočtu
pre roky 2018 a 2019 vziať na vedomie.

Predkladá: Ing. Višňová Elena, hlavný kontrolór obce Bátovce
Vyvesené dňa: 01.12.2016
Predložené OZ dňa: 15.12.2016
Č. uznesenia:

