Obec Kokošovce
hlavný kontrolór obce

Odborné stanovisko
k návrhu rozpočtu obce na obdobie roku 2019 a viacročného rozpočtu
na roky 2020 – 2021
V zmysle § 18 f ods. 11 písm. c/ zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
predkladám
odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Kokošovce na rok 2019 a k návrhu viacročného rozpočtu
na roky 2020 – 2021.
1. Zákonnosť predloženého návrhu
Návrh rozpočtu obce bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, v znení n.p.
V súlade s článkom 9 Ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. zo dňa 08.12.2011 o rozpočtovej
zodpovednosti 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.
Obec uvedené ustanovenia zákona č. 493/2011 splnila tým, že rozpočet zostavila na tri rozpočtové
roky. Rozpočet taktiež obsahuje údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 2018
a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky t.j. roky 2016 a 2017.
Programový rozpočet obec na rok 2019 nespracovala z dôvodu, že tento rozpočet podľa platného
zákona spracovávajú iba obce nad 2.000 obyvateľov.
2/a Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov a to:
- č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p.
- č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad,
- č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve,
- č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v z.n.p.,
- č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v z.n.p.,
- Vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia
výdavkov verejnej správy (SK COFOG)

2/b Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce
Návrh rozpočtu obce bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce a to:
VZN č. 16/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
VZN č. 22/2009 o sociálnych službách
VZN č. 23/2009 o dotáciách pre školy a školské zariadenia
VZN č. 27/2012 o správnych poplatkoch
VZN č. 35/2017 o dani z nehnuteľností
VZN č. 37/2018 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských
zariadení v obci Kokošovce
VZN č. 34/2017 o poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 32/2016 o nakladaní s odpadmi
3. Dodržanie informačnej povinnosti obce
Návrh rozpočtu obce na rok 2019 a roky 2020 - 2021 bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli
obce (internetovej stránke obce) a to v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho
schválením v obecnom zastupiteľstve a to v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
4. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu obce bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením
MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická
klasifikácia, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtu územnej samosprávy. Podľa nej sa
jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu vrátane ich vecného vymedzenia a finančné
operácie s finančnými aktívami a pasívami.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“) vydalo vo
Finančnom spravodajcovi pod č. MF/009405/2017-411 „Príručku na zostavenie rozpočtu na roky
2018 až 2020.“ Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s touto príručkou.
5. Tvorba návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v členení podľa § 9 ods. 1
citovaného zákona na:
a/ rozpočet na príslušný rozpočtový rok 2019
b/ rozpočet na roky 2020 - 2021
Rozpočtované príjmy a výdavky obce na rok 2019 sú záväznými ukazovateľmi. Rozpočtované
príjmy a výdavky na nasledujúce dva rozpočtové roky, t.j. na roky 2020 a 2021 sú iba orientačné
a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.
Viacročný rozpočet obce je zostavený v rovnakom členení, v akom je zostavený rozpočet obce na
rok 2019.

Návrh rozpočtu je vnútorne členený na:
a/ bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky
b/ kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
c/ finančné operácie
Celkový rozpočet obce: (vrátane finančných operácií)
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Prebytok hospodárenia

442.664 €
435.418 €
7.246 €

Bežný rozpočet :
Príjmy
Výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

438.664 €
363.418 €
75.246 €

Kapitálový rozpočet :
Príjmy
Výdavky

0€
- 60.000 €

Schodok kapitál. rozpočtu

- 60.000 €

Finančné operácie
Príjmy
Výdavky

2.000 € - prebytok hospodárenia z r. 2018
2.000 € - zostatok ŠJ strava + réžia
12.000 € - splátky úveru v r. 2019

V zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
rozpočet obce sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Obec je povinná zostaviť svoj bežný
rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo
prebytkový, môže sa zostaviť aj ako schodkový, ale len v tom prípade, ak tento schodok možno kryť
zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania alebo
prebytkom bežného rozpočtu.
Obec zostavila celkový rozpočet na rok 2019 ako prebytkový. Prebytok je vo výške 7.246 €.
Bežný rozpočet bol zostavený taktiež ako prebytkový a prebytok predstavuje výšku 75.246 €.
Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Schodok je vo výške 60.000 €. Krytie
schodku obec zabezpečí prebytkom bežného rozpočtu.
Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obce, ale neovplyvňujú výsledok hospodárenia obce.
Príjmy sú vo výške 4.000 €, z toho 2.000€ sa uvažuje s prebytkom hospodárenia z roku 2018.
Výdavky sú rozpočtované na splácanie záväzku obce – úveru. V roku 2019 splátka úveru bude vo
výške 1.000 € mesačne, t.j. v rozpočte sa uvažuje s čiastkou 12.000 € ročne. V roku 2018 sa navýšil
úver v sume približne 55.000,-- eur.

Vývoj príjmov bežného rozpočtu:
Najväčší podiel príjmov majú:
- daňové príjmy vo výške
- poplatky za komunálny odpad
- stravné ŠJ
- príjem zo ŠR na Základnú školu

310.570 €
13.000 €
10.000 €
83.200 €

Vývoj výdavkov bežného rozpočtu:
Na vývoji výdavkov sa podieľa:
- obec čiastkou
- MŠ
- ZŠ
- ŠKD
- ŠJ
- sociálne služby

172.930 €
44.850 €
83.200 €
17.000 €
39.600 €
500 €

Vývoj príjmov kapitálového rozpočtu:
Kapitálový rozpočet v r. 2019 neuvažuje so žiadnym príjmom.
Vývoj výdavkov kapitálového rozpočtu:
V kapitálovom rozpočte sa uvažuje s výdavkami vo výške 60.000 €.
Rozpočtované prostriedky kapitálového rozpočtu neboli v čase prípravy tohto stanoviska účelovo
určené.
Návrh rozpočtu na rok 2019 je zostavený na základe reálnych výdavkov v predchádzajúcom
rozpočtovom roku.

6. Z á v e r
Na záver je potrebné zdôrazniť, že v rozpočtovom roku 2019 je nutné dôsledne uplatňovať princípy
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a majetkom obce.
.

Posúdením štruktúry, dodržiavania podmienok a miery spracovania návrhu rozpočtu obce
konštatujem,
že návrh rozpočtu obce Kokošovce na rok 2019 a viacročný rozpočet na obdobie rokov
2020 – 2021 je zostavený v súlade s § 9 a 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v z.n.p.
Na základe uvedených skutočností
odporúčam
obecnému zastupiteľstvu v Kokošovciach s c h v á l i ť návrh rozpočtu na rok 2019
a
návrh viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2021 vziať na vedomie.

Kokošovce 15. 10. 2018

PhDr. Zuzana Koropšáková
hlavný kontrolór obce

Stanovisko HK obce bolo prejednané na zasadnutí
OZ dňa
č. uznesenia:

