V Pružine, 28.11.2014

STANOVISKO
hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce
Pružina na rok 2015

Rozpočet obce predstavuje strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce,
prostredníctvom neho sa realizujú základné úlohy a funkcie obce. Rozpočet vyjadruje
samostatnosť hospodárenia obce. Jeho základnou úlohou je zabezpečovanie financovania
obce, a to nielen v príslušnom rozpočtovom roku, ale najmenej v troch po sebe
nasledujúcich rozpočtových rokoch. Rozpočet obce sa zostavuje ako viacročný a programový
rozpočet. Záväzný je rozpočet na príslušný rozpočtový rok, teda na r. 2015, ktorý schvaľuje
obecné zastupiteľstvo. Rozpočet na nasledujúce 2 rozpočtové roky, teda 2016 a 2017 je len
orientačný a nemá záväzný charakter.
Pri zostavovaní rozpočtu obec vychádzala z čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z.
o rozpočtovej zodpovednosti v znení n. p., podľa ktorého sú subjekty verejnej správy povinné
zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu
je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného
rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové
roky. Pri zostavovaní rozpočtu obce Pružina sa vychádzalo aj z novej štatistickej klasifikácie
výdavkov verejnej správy (SK COFOG).
V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n . p.
predkladám nasledovné odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Pružina na rok 2014:
Toto stanovisko je spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu obce a návrhu
rozpočtu na rok 2015, s výhľadom na roky 2016 a 2017 a v súlade s § 9 zákona č.5 83/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n. p.
Pri spracovaní stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého viacročného rozpočtu obce
na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 z nasledovných hľadísk:
1. Či spĺňa zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu v súlade so zákonmi SR.
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 v z. n. p. a zákona
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonoch v z. n. p.
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov :
- č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady v z. n. p., na základe ktorého v súlade s §2 ods. 3 predmetného zákona
bolo vydané Všeobecné záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len VZN/ č. 4/2012, návrhu VZN č.
4/2014,
- č. 523/ 2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v z . n . p. , na základe ktorého v súlade s § 3
predmetného zákona výnos dane z príjmov fyzických osôb je v príslušnom rozpočtovom
roku. Príjem dane na samosprávu bol stanovený na úrovni roku 2014.
- č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov a ostatné súvisiace právne normy. Zohľadnil sa návrh základnej školy, ktorý sa
upraví v zmenách podľa skutočného transferu na normatívne i nenormatívne financovanie
zo ŠR.
Pri návrhu rozpočtu sa počíta s 2 oddeleniami ŠKD z dôvodu zvýšeného záujmu detí
a rodičov. Taktiež obec bude naďalej prispievať na kúpu nových kníh do školskej knižnice. V zmysle
VZN č. 5/2009 o poskytovaní dotácií na území obce Pružina sa plánuje podporiť TJ Strážov Pružina,
ZO SZOPK, ZRŠ pri ZŠ Pružina na plavecký výcvik a Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy.
-

VZN č. 1/2013 a jeho dodatkoch o podmienkach a spôsobe financovania MŠ a školských
zariadení so sídlom na území obce Pružina.

2. Či je v súlade so všeobecnými záväznými nariadeniami obce
Návrh rozpočtu obce bol spracovaný v súlade s platnými všeobecne záväznými zariadeniami
obce . Obec má prijaté nasledovné VZN: VZN o rozpočtových pravidlách obce, VZN č. 5/ 2009
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, zásady rozpočtového hospodárenia, VZN č. 2/2012
o trhovom poriadku, návrh VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Pružina a pripraveného návrhu
VZN č. 4/2014. Obec má prijaté všetky potrebné VZN a využíva ich pri riadení samosprávy.
3.

Dodržiavanie informačnej povinnosti zo strany obce

Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom - na úradnej tabuli obce,a na
internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote , t.j. 15 dní pred jeho schválením v súlade s §
9 odst. 2. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením Ministerstva
financií SR č. MF/010175/2004- 42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z. n. p., ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej
samosprávy so zohľadnením prílohy k vyhláške č. 257/2014 Z.z. – nová štatistická klasifikácie
výdavkov verejnej správy (COFOG).
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie rozpočtu verejnej správy
na roky 2015/2016/2017.
Návrh rozpočtu vychádza so schválených východísk rozpočtu verejnej správy na roky
2015/2016/2017, z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015/2016/2017 a z vývoja

hospodárenia obce v roku 2014 a v predchádzajúcich rokoch, s prednostným zabezpečením záväzkov
obce vyplývajúcich z úveru poskytnutého ŠFRB na výstavbu bytoviek, ako i úveru poskytnutého Prima
bankou. Obec za posledné roky dodržuje splátkový kalendár. Záväzky z úverových zmlúv sú zahrnuté
vo finančných operáciách obce.
V predchádzajúcich obdobiach sme vychádzali z vyrovnaného rozpočtu.
Navrhovaný rozpočet na rok 2015 je úsporný, vyrovnaný, ale nie stagnujúci. Na roky 2016
a 2017 je návrhnutý prebytkový rozpočet.
Rozpočet je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. v členení podľa § odst. 1 citovaného
zákona na:
a/ rozpočet na príslušný rozpočtový rok,
b/ rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku,
c/ rozpočet na rok nasledujúci po roku , na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b/.
Viacročný rozpočet na roky 2015/2016/2017 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa
zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet na príslušný rozpočtový rok je
záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter,
ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.
Viacročný rozpočet na roky 2015/2016/2017 sa v súlade s § 10 odst. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
vnútorne člení na :
a/ bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,
b/ kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdaje,
c/ finančné operácie.
Vo viacročnom rozpočte na roky 2015/2016/2017 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR
v rámci financovania prenesených kompetencií
k zriadeným a založeným právnickým osobám.

štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom,

V navrhovanom rozpočte sa plánuje:
- rekonštrukcia verejného osvetlenia s podporou fondov EÚ a ŠR
- výstavba kanalizácie – pokračovanie s pomocou Environmentálneho fondu – ŠR
- rekonštrukcia strechy obecného úradu
- rekonštrukcia miestnych komunikácií

- pokračovanie v rekonštrukcii budovy MŠ
- rozšírenie Domu smútku.

ZHRNUTIE

Návrh viacročného rozpočtu Obce P R U Ž I N A na roky 2015/2016/2017 a návrh rozpočtu
na rok 2015 je spracovaný v súlade so všeobecnými právnymi predpismi – zákonom č. 523/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 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, 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 a zákona č. 537/2003 Z. z. o financovaní základných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade sa všeobecnými záväznými nariadeniami a internými
predpismi obce.
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým a v zákonom
stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 odst. 2 zákona č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Na základe môjho stanoviska a skutočností v ňom uvedených, predložený návrh rozpočtu obce
odporúčam poslancom schváliť.

Ing. Rudolf Zaťko
hlavný kontrolór obce

