Stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu rozpočtu OBCE Veľké Lovce na roky 2016 - 2018
Predkladám stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2016 – 2018 v súlade so zákonom
č. 369/1990 Zb. § 18f, ods.1 písmeno c/ v znení neskorších predpisov.
I.

Posúdenie návrhu so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách –
územnej samosprávy a to:
-je zostavený ako neprogramový v zmysle uznesenia OZ č. IV/2015 bod 9 kde OZ
rozhodlo v zmysle § 4 ods.5 zákona 583/2004 o neuplatňovaní programu rozpočtu
/obce do 2000 obyvateľov/,
-dodržaný predpis § 9 ods. 1 až 4 zákona je zostavený ako viacročný .
-položky rozpočtu okrem slovného označenia sú označené i číselne v súlade s
rozpočtovou klasifikáciou na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie.
Návrh rozpočtu na roky 2016-2018 -členenie je v zmysle § 10 ods.3 zákona
Príjmová časť sa člení na bežné príjmy, kapitálové príjmy a finančné operácie
Výdavková časť sa člení na bežné výdavky,kapitálové výdavky a finančné operácie
Bežné výdavky -v členení – 01-všeobecne verejné služby, 02-Obrana, 04-ekonomická oblasť,
05-ochrana životného prostredia, 06-bývanie a občianska vybavenosť,07-zdravotníctvo,08-kultúra šport a
náboženstvo,09-vzdelávanie,10-sociálne zabezpečenie.
Kapitálové výdavky v členení 5-ochrana životného prostredia, 6-bývanie a občianska
vybavenosť, 10 – sociálne zabezpečenie

Prehľad zostaveného rozpočtu z hľadiska príjmov a výdavkov
pre porovnanie som uviedla i návrh rozpočtu na rok 2015
Názov položky

rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

PRÍJMY
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmy spolu
Finančné operácie
Rozpočtované príjmy
spolu
Názov položky

862 600

928 869

948 274

981 274

85 000

364 500

80 000

80 000

947 600

1 293 369

1 028 274

1 061 274

49 097

22 502

0

0

996 697

1 315 871

1 028 274

1 061 274

rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

VÝDAVKY
Bežné výdavky

841 037

864 279

875 908

847 910

Kapitálové výdavky

114 660

118 500

100 000

100 000

Výdavky spolu

955 697

982 779

975 908

947 910

41 000

333 092

40 992

40 992

996 697

1 315 871

1 016 900

988 902

Finančné operácie
Rozpočtované
výdavky spolu
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II. Posúdenie podľa zákona č. 583/2004 § 10 ods. 7
zameranie je na rok 2016- tento sa schvaľuje a rok 2017,2018 sa berie na vedomie

rok 2015

Príjmy v Výdavky v € Prebytok-schodok
€

Bežný
rozpočet

928 869

864 279

64 590

Kapitálový
rozpočet

364500

118 500

246 000

1 293 369

982 779

310 590

22 502

333 092

-310590

1 315 871

1 315 871

0

spolu:
finančné operác
kontrola P-V

a/ bežný rozpočet sa zostavuje v zmysle §10 ods.7 horeuvedeného zákona
ako vyrovnaný alebo prebytkový

bežný rozpočet na rok 2016 je zostavený ako prebytkový v sume 64 590,00 €
Zodpovedá zostaveniu v zmysle zákona.
b/ kapitálový rozpočet
/Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový,
môže sa zostaviť ako schodkový vtedy ak tento schodok možno kryť zostatkom
finančných prostriedkov obce z minulých rokov alebo prebytkom bežného rozpočtu
v príslušnom rozpočtovom roku alebo návratnými zdrojmi financovania

Kapitálový rozpočet na rok 2016-je zostavený ako prebytkový v sume 246 000,00 €.
Zodpovedá zostaveniu v zmysle zákona.
KP sú rozpočtované vo výške 364 500,00 € a to dotácia na kanalizáciu 80 000,00 €,
dotácia na kamerový systém 7000,00 €, dotácia na VO 277 500,00 €
KV sú vo výške 118 500,00 €
V kapitálových výdavkoch pre rok 2016 je rozpočtované výstavba kanalizácie
97 200,00 €,10 000,00 € na lávku pre chodcov, 8 500,00 kamerový systém obec, , robot
pre kuchyňu 2 800,00 €. spolu KV 118 500,00 €.
Celkom príjmová časť rozpočtu 1 315 871,00 €, výdavková časť 1 315 871,00 € .
III. Porovnanie vlastných príjmov rok 2016 a predchádzajúce roky
2013

2014

2015 návrh rozp 2016

Vlastné
príjmy

441 674

459 589

482 154

535 845

transfery

321 243

340 723

380 446

393 024

Bežné príjmy
spolu:

762 917

800 312

862 600

928 869
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Vlastné príjmy rok 2016 sú oproti roku 2015 vyššie rozpočtované o 53 691,00 €
/z toho najväčší rozdiel výnos dane z príjmov o 55 395,00 € ,príjmy z vlastníctva sú
rozpočtované menej o 6060,00 € oproti návrhu rozpočtu na rok 2015 , administratívne
poplatky zvýšenie o 1610,00 €, vyššie sú rozpočtované aj nedaňové príjmy o 3026,00 €
návrh rozpočtu v položke príjmy-transfery na rok 2016 oproti roku 2015 je vyšší o
12 578,00 €,/ z toho najväčšie rozdiely sú transfer na Zš viac o 19 200,00 €, menej
transferov sa rozpočtuje na podporu nezamestnanosti a VPP, viac sa rozpočtuje na
verejné osvetlenie externý manažment.
IV. Vo výdavkovej časti návrhu rozpočtu sú rozpočtované výdavky dotácie-transfery v
časti 08.1.0 športové služby a 08.2.0 kultúrne služby, ktoré budú poskytnuté –obcou .
Pre poskytnutie je potrebné doložiť žiadosť – poskytnutá výška dotácií musí byť krytá v
rozpočte , je potrebné po odsúhlasení OZ -uzatvoriť zmluvu a dbať na dodržanie
vyúčtovania v zmysle VZN č. 1/2008.
Porovnanie rozpočtovaných výdavkov na rok 2015
a výdavky v návrhu rozpočtu na rok 2016
Výdavky bežné
V plánovanom rozpočte na rok 2016 spolu 864 279,00 € oproti rozpočtovanému v roku
2015 ide o nárast bežných výdavkov o 23 242,00 €. Prehľad výdavkov porovnanie je v
nasledujúcej tabuľke.
Porovnanie položiek

01-Všeobecné verejné
služby
02-Obrana
04-Ekonomická oblasť

Návrh rozpočtu
rok 2015

156 140,00
187,00

Návrh rozpočtu
rok 2016

165 400,00

Stručný popis úpravy-rozdiel rozpočet na
2015 a rozpočtované na 2016
Nárast 9260,najmä výd. verejnej služby-o
8193,matrika o 67,voľby o 1000,

187,00 0
Nárast 3 942, zvýš-oprava komunikácie-3942

3 000,00

6 942,00

05-Ochrana životného
prostredia

53 684,00

49 047,00

Zníženie o 4 637 , zníženie je nakladanie s
odpadovými vodami o 4 637

06-Bývanie a obč. vyb.

39 398,00

35 130,00

Zníženie -4268, rozvoj obcí zníž o 2268,
verejné osvetlenie zníženie o 2000,00 €

08-kultúra, šport a
náboženstvo

65 300,00

71 400,00

Zvýš o 6100,športové služby o 2000 a
kultúrne služby o 3800, o 300 € zvýšvysielacie služby

464 750,00

494 260,00

58 578,00

41 913,00

9-vzdelávanie
10-Soc. zabezpečenie

Spolu bežné výdavky

841 037,00

29510 z toho základné vzdel. nárast 25 200
-16665,nárast opatrovateľskej služby o 3145
pokles -20900 sociálna pomoc

864 279,00 Nárast 23 242,00 €

V.
Vo finančných operáciách v príjme sa rozpočtuje na rok 2016 prevod z RF
22 502,00 €.
Vo finančných operáciách výdavkových sa rozpočtuje na rok 2016 splátka úveru na
polyfunkčný objekt vo výške 40 992,00 € a splátka úveru krátkodobého v sume
292 100,00 € po obdržaní rozpočtovanej dotácie v zmysle žiadosti o NFP v rámci
opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu“Rekonštrukcia a modernizácia verejného
osvetlenia v obci Veľké Lovce“.
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VI.Uvedenie splnenia zákonnej povinnosti podľa ods. 2 § 9 zákona o obecnom
zriadení a to – či bol pred schválením rozpočet obce zverejnený 15 dní /spôsobom v obci
obvyklým/ je dodržané – rozpočet zverejnený 1.12. 2015.
VII.Použité zákony pri zostavení rozpočtu sú:
Okrem zákona č. 583/2004 v znení neskorších predpisov sú to nasledovné zákony:
-zákon 523/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
-zákon 582/2004 z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady.
-zákon 564/2004 z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov
-zákon 597/2003 z. z. o financovaní základných škôl, školských zariadení v z. n. p.
-platné VZN obce Veľké Lovce.

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhovaného rozpočtu na rok 2016 a
primerane zostaveného rozpočtu na roky 2017 a 2018
ROZPOČET O D P O R Ú Č A M
OBECNÉMU ZASTUPITEĽSTVU OBCE VEĽKÉ LOVCE na rok 2016
SCHVÁLIŤ.
a na roky 2017 a 2018 brať návrh na vedomie.

Veľké Lovce dňa 4. 12. 2015
MÁRIA RAPAVÁ
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE
VEĽKÉ LOVCE
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