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V Uhorskej Vsi, dňa 22. 11. 2016

Návrh
na uznesenie Obecného zastupiteľstva v Uhorskej Vsi dňa 12. 12. 2016

K bodu programu : Odborné stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu
Obce Uhorská Ves na rok 2017

Obecné zastupiteľstvo v Uhorskej Vsi:
I. Berie na vedomie :

Odborné stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Uhorská Ves na rok 2017

Odborné stanovisko
Hlavnej kontrolórky obce Uhorská Ves k návrhu rozpočtu obce Uhorská Ves na rok 2017 a roky
2018-2019
V súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení som vypracovala odborné
stanovisko k návrhu rozpočtu obce Uhorská Ves na rok 2017 a roky 2018-2019, ktoré predkladám pred jeho
schválením Obecnému zastupiteľstvu obce Uhorská Ves. Odborné stanovisko som spracovala na základe
predloženého návrhu rozpočtu obce na rok 2017 a roky 2018-2019, ktorý bol prerokovaný na zasadnutí finančnej
komisie 18.11.2016.
Návrh rozpočtu bol v súlade s § 9 ods. 2 Zák. 369/1990 Zb. zverejnený v zákonom stanovenej lehote a to
najmenej 15 dní pred jeho schválením obecným zastupiteľstvom v plnom znení na úradnej tabuli obce a na
webovom sídle obce.
Predložený návrh rozpočtu obce Uhorská Ves je spracovaný v súlade s nasledovnými zákonmi: so zákonom č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmu územnej
samospráve, zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, a Ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení účinnom od
1.1.2015, všetko v znení neskorších predpisov.
Predložený návrh rozpočtu obce Uhorská Ves je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami
obce Uhorská Ves, internými predpismi a uzneseniami obecného zastupiteľstva: VZN 01/2015 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby, VZN 01/2012 o podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov obce vrátane dodatku č. 1 k VZN, vnútornou smernicou 05/2012 o rozpočtových pravidlách
obce, 04/2012 o príspevku pri narodení dieťaťa, smernicou o sociálnom fonde a sadzobníkom správnych
poplatkov.
Návrh rozpočtu je spracovaný podľa druhovej, organizačnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie v súlade s
opatrením MF SR č MF/010175/2004-42 zo dňa 08.12.2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia,
organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov.
Ekonomická klasifikácia je použitá do najnižšej úrovne ekonomickej klasifikácie (hlavná kategória, kategória,
položka, podpoložka), čo je v súlade so Zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého
návrh rozpočtu obce sa musí predložiť na schválenie v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie
ekonomickej klasifikácie.
Pri tvorbe tohto rozpočtu bola uplatnená zákonná povinnosť miest a obcí zostavovať rozpočet na trojročné
obdobie. Navrhovaný rozpočet na nasledujúce roky (2018-2019) v rámci jednotlivých finančných ukazovateľov
má orientačný charakter.
Navrhnutý rozpočet nie je spracovaný ako programový.
Rozpočet na rok 2017 sa v súlade s § 9 ods. 3 v spojení s ust. § 10 ods. 3 Zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy vnútorne člení na: bežný rozpočet,
kapitálový rozpočet
finančné operácie.
Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 5 000 €, kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 114
500 €. Tieto dva rozpočty spolu vytvárajú schodok vo výške 109 500 €.
Rozpočet finančných operácií je zostavený ako prebytkový vo výške 109 500 €. Prebytok finančného rozpočtu je
použitý na krytie schodku bežného + kapitálového rozpočtu. Príjmové finančné operácie predstavujú zdroje z
minulých rokov vo výške 57 500 € a úverové zdroje 60 000 €, na splátky úverov bude použitých 8 000 €. Tieto
prostriedky z finančných operácií budú použité na kapitálové výdavky vo výške 109 500 €. Výsledkom súhrnu
týchto rozpočtov je vyrovnaný rozpočet v celkovej výške príjmov i výdavkov 249 706 € Skladba rozpočtu obce
Uhorská Ves na rok 2017 je nasledovná:

A) BEŽNÝ ROZPOČET
Ukazovateľ obec

Návrh rozpočtu
2017
129 206
124 206
5 000

Príjmy
Výdavky
Rozdiel

Orientačný
rozpočet 2018

Orientačný
rozpočet 2019

134 406
124 406
10 000

134 750
124 750
10 000

B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Ukazovateľ

Návrh rozpočtu
2017

Príjmy
Výdavky
Rozdiel

Orientačný
rozpočet 2018

3 000
117 500
- 114 500

Orientačný
rozpočet 2019
0
0
0

0
0
0

ROZPOČET OBCE BEZ FO (bežný + kapitálový)
Ukazovateľ

Návrh rozpočtu
2017
132 206
241 706
- 109 500

Príjmy
Výdavky
Rozdiel

Orientačný
rozpočet 2018
134 406
124 406
10 000

Orientačný
rozpočet 2019
134 750
124 750
10 000

C) ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
Ukazovateľ
Príjmy
Výdavky
Rozdiel

Návrh rozpočtu
2017
117 500
8 000
109 500

Orientačný
rozpočet 2018
0
10 0000
-10 0000

Orientačný
rozpočet 2019
0
10 000
- 10 000

D) CELKOVÝ ROZPOČET OBCE
1. ÚHRN ROZPOČTOV OBCE (bežný + kapitálový + finančné operácie)
Ukazovateľ
Príjmy
Výdavky
Rozdiel

Návrh rozpočtu
2017
249 706
249 706
0

Orientačný
rozpočet 2018
134 406
134 406
0

Orientačný
rozpočet 2019
134 750
134 750
0

Obec Uhorská Ves plánuje v roku 2017 prijať úver vo výške 60 000 € a začať ho splácať vo výške 8 000 € v roku
2017. Ďalšie roky plánuje ročné splátky vo výške 10 000 €. Zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v
platnom znení ukladá dodržiavanie pravidiel na prijímanie návratných zdrojov financovania. Tieto návratné
zdroje financovania sa môžu prijať ak celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady
výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, znížených o prijaté
dotácie a granty.

Prepočet prípustnej výšky celkovej sumy dlhu k 31.12.2017
Očakávané bežné príjmy (BP) v roku 2016: .................................................... 128 537 €
v tom: bežné granty............................................................................................ 2 620 €
Upravené bežné príjmy - bežné granty ako ukazovateľ pre výšku splátok ....... 125 917 €
Maximálna prípustná výška dlhu 60% z BP 2016: ............................................ 77 122,20 €
Prepočítaná očakávaná výška dlhu k 31.12.2017 ............................................ 52 000,00 €, t.j. 40,45%
Maximálna prípustná výška ročných splátok 25% zo znížených BP 2016: ..... 31 479,25 €
Prepočítaná očakávaná výška ročných splátok k 31.12.2017 ......................... 8 084,48 €, t.j. 6,39%
r(splátky 8 000 € + úroky 84,48 €, celkom 8 084,48 €)
Rozpočtovaná výška úveru i výška jeho splácania spĺňajú podmienky pre prijatie návratných zdrojov.
Obec Uhorská Ves hospodári samostatne a nie je na ňu naviazaný rozpočet žiadnej rozpočtovej ani príspevkovej
organizácie obce.
Predložený rozpočet obce Uhorská Ves na rok 2017 a roky 2018 – 2019 poskytuje poslancom obecného
zastupiteľstva dostatočné informácie pre rozhodovanie pri jeho schvaľovaní ako i vyváženú úpravu na
príslušných položkách.
Záver
Predložený návrh rozpočtu obce Uhorská Ves na rok 2017 odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť ako
celkovo vyrovnaný vo výške 249 706 € a výhľadové rozpočty na roky 2018 a 2018 zobrať na vedomie.

