Odborné stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Kuchyňa na rok 2016
a výhľadový rozpočet na roky 2017 až 2018

Vážené poslankyne, poslanci, občania!
Tak ako mi ukladá §18f, odsek 1, písmeno c, zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, predkladám moje odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Kuchyňa na rok
2016 a
výhľadový rozpočet na roky 2017 až 2018. Ako iste ste si všimli je vo svojich položkách totožný s rozpočtom
na rok 2015 a to z dôvodu, že spracovanie rozpočtu sa riadi zákonnými pravidlami. Taktiež je potrebné
podotknúť, že rozpočet na roky 2017 a 2018 nie je záväzný, ale iba informatívny!
A. Z ČOHO VYCHÁDZA MOJE SPRACOVANIE ODBORN0HO STANOVISKA :
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu obce na rok
2016,(zahrňa i rozpočet ZŠ) ktorý mi bol predložený ako rozpočet na jeden rok, ako prebytkový a výhľadovo na
roky 2017 a 2018 a bol spracovaný v súlade s §9 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Programový rozpočet mi nebol predložený, nakoľko to
novela zákona umožňuje a obec ho nemusí spracovávať!
Preveroval som zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu:
1.Či je súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi:
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:
-č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a druhotné stavebné
odpady, na základe ktorého v súlade s §2 ods.3 predmetného zákona bolo vydané Všeobecne záväzné nariadenie
obce.
-č.597/2003 Z.z. o financovaní základ. škôl a školských zariadení a ostatné právne normy s tým súvisiace.
-rozpočet je zostavený na rok 2016 a výhľadovo na roky 2017 až 2018.
-bolo dodržané ustanovenie zákona o obecnom zriadení a zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, že rozpočet bol zverejnený najmenej 15 dní spôsobom obvyklým v obci!
2.A i súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce:
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s platnými všeobecne záväznými nariadeniami obce. Nosným
príjmom obce budú daňové príjmy a podielové dane. Čo sa odzrkadľuje i predloženej úprave platných a nových
VZN .
Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s opatrením MF SR , ktorým sa
ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri
zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s usmerneniam ministerstva financií a príručkou na zostavenie
rozpočtu verejnej správy, na roky 2016 až 2018.
B. VYCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU
Návrh rozpočtu vychádza so schválených možnosti rozpočtu verejnej správy na roky 2016 a z vývoja
hospodárenia obce za rok 2015, ale i za predchádzajúce roky. V tejto časti môžem skonštatovať, že príklady
hospodárenia z minulých rokov sú dobré až príkladné, čo vytvára sľubný základ pre tvorbu i keď náročného, ale
uskutočniteľného rozpočtu .

C. Z ČOHO VYCHÁDZA TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU:
Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v členení podľa § 9 ods.1 citovaného zákona na :
a)rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2016
b)rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2017
c)rozpočet na rok nasledujúci po roku 2017 - rok 2018
Viacročný rozpočet na roky 2016 – 2018 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.
Viacročný rozpočet na roky 2016 – 2018 je v súlade s § 10 ods.3 až 7 zákonom č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vnútorne členený na:
a)bežný rozpočet – bežné príjmy a výdavky
b)kapitálový rozpočet – kapitálové príjmy a výdaje
c)finančné operácie
Rozpočet vo všetkých bodoch svojho členenia je zostavený ako prebytkový, čo zodpovedá potrebám
života obce a dodržiava zákonnosť.
Vo viacročnom rozpočte na roky 2016 – 2018 sú vyjadrené finančné väzby k štátnemu rozpočtu v rámci
financovania prenesených kompetencii štátu, či finančné väzby k osobám a organizáciam, ktorým sa poskytujú
prostriedky z rozpočtu.
D. MOJA CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU
Vážený poslanci, na schválenie je predložený návrh rozpočtu obce Kuchyňa na rok 2016 a predpoklad
na roky 2017 a 2018. Podľa môjho hodnotenia , rozpočet zahŕňa všetky známe a predpokladané potreby
financovania života obce. Taktiež je potrebné mať na pamäti potreby riešenia úloh v budúcom roku, ktoré ste
odsúhlasili v predchádzajúcich zasadaniach, výšku obdržaných podielových daní od štátu a pomer a výška
poskytovaných dotácii, ktoré sú poskytované jednotlivým organizáciam v obci. Návrh rozpočtu máte
predložený na pripomienkovanie a následné schválenie.
E. ZHRNUTIE
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a internými
predpismi obce Kuchyňa. Je zohľadnený predpoklad prísunu podielových daní! Rozdeliť sa dá iba toľko, koľko
máme k dispozícii na našich účtoch!
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený na verejnej tabuli obce, ako i na veb.stránke Kuchyňe,
zákonom stanovenej lehote, to je najmenej 15 dní pred schválením v súlade s § 9 ods.2 zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Môj názor na rozpočet je, že rozpočet je tak presný, ako si
bude štát plniť svoju povinnosť o financovaní samosprávy! Naše príjmy z obce tie sa dajú ďaleko presnejšie
odhadnúť, ako tie zo štátu!!!
Môj návrh, rozpočet je dobré nastavený na zabezpečenie chodu obce v budúcom roku a odporúčam ho schváliť!

Prílohy: -návrh rozpočtu na roky 2016 , s predpokladom na roky 2017a 2018!

Kuchyni 26.11.2015

spracoval hlavný kontrolór
Karol TYLKA

