Obec B E L Á

Na XIX. zasadnutie OZ
Dňa 14.12.2020
K bodu rokovania č.

Odborné Stanovisko hlavnej kontrolórky
Obce Belá k návrhu rozpočtu na rok 2021
a viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2023

Spracovala : Ildikó Leszkó
hlavná kontrolórka obce Belá

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
- odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Belá na rok 2021

Dôvodová správa:
V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien
a doplnkov predkladám stanovisko k návrhu rozpočtu Obce Belá na rok 2021, viacročného
rozpočtu na roky 2022 – 2023 pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov, nariadení a zásad :
A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA
1. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov, nariadení a zásad :
Pri spracovaní môjho stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu viacročného
rozpočtu na roky 2022, 2023 a návrhu rozpočtu na rok 2021 z hľadiska zákonnosti ako aj
z hľadiska metodickej správnosti a odbornosti jeho zostavenia a predloženia na schválenie
obecnému zastupiteľstvu .
2. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, konkrétne:
 zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
 zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej len „zákon č.583/2004“).
Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia:
 zákona 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 mesto vydalo všeobecne
záväzné nariadenia k jednotlivým miestnym daniam,
 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce Belá
Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle dňa 27.11.2020 t.j.
v zákonom stanovenej lehote (najmenej 15 dní pred jeho schválením) v súlade s § 9 ods.2 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Finančná komisia o rozpočte rokovala na pracovnom stretnutí dňa 08.12.2020.

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU :
Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2020
rovnako ako z vývoja hospodárenia Obce Belá v roku 2020 a z čerpania rozpočtu v roku 2020.
C. TVORBA NÁVRHU VIACROČNÉHO ROZPOČTU :
Návrh viacročného rozpočtu ako stredobodného ekonomického nástroja finančnej politiky obce
je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov v členení podľa § 9 ods. 1
citovaného zákona na :
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok 2021
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2022
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) rok
2023

Príjmy a výdavky rozpočtov uvedených pod písmenom b) a písmenom c) nie sú záväzné.
Viacročný rozpočet na roky 2022 – 2023 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 roky majú len orientačný charakter, a ich ukazovatele sa
spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch. Viacročný rozpočet na roky 2022 – 2023 je v súlade
s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov vnútorne členený na:
a) bežné príjmy a bežné výdavky
b) kapitálové príjmy a výdavky
Vo viacročnom rozpočte na roky 2022 – 2023 sú vyjadrené vzťahy k štátnemu rozpočtu.

D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU :
Na schválenie je predložený návrh rozpočtu Obce Belá na rok 2021
Bežné príjmy:
1. Daňové príjmy
2. Nedaňové príjmy
3. Granty a transfery

181.489,00
165.960,00
11.144,00
4.385,00

Bežné príjmy:
Bežné výdavky:
rozdiel: prebytok

181.489,00
181.489,00
0,00

Kapitálové príjmy:
Kapitálové výdavky:
rozdiel: schodok

0,00
2.301,00
- 2.301,00

FO príjmy:
FO výdavky:
rozdiel: prebytok

2.301,00
0,00
2.301,00

Spolu príjmy bez FO:
Spolu výdavky bez FO:
rozdiel:

181.489,00
183.790,00
- 2.301,00

Príjmy celkom:
Výdavky celkom:
rozdiel:

183.790,00
183.790,00
0,00

Návrh rozpočtu obce na rok 2021 je zostavený ako vyrovnaný obsahuje celkové príjmy
a výdavky vo výške 183.790,00 €, čo predstavuje približne príjmy odhadnuté podľa
predpokladov príjmov z podielových daní spolu z príjmami obce a transfermi.

Bežný rozpočet je plánovaný ako vyrovnaný. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový
a finančné operácie sú rozpočtované ako prebytkové v sume 2.301,00. Schodok kapitálového
rozpočtu bude vyrovnaný z prebytku finančných operácií. V návrhu predbežne obec neuvažuje
s kapitálovými príjmami. Takto zostavený návrh rozpočtu je v súlade s ustanoveniami § 10 ods.
7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2022 – 2023 v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zmien a doplnkov nie sú záväzné.

ZÁVER:
Na základe uvedených skutočností o d p o r ú č a m Obecnému zastupiteľstvu v Belej
predložený návrh rozpočtu na rok 2021 s ch v á l i ť a návrh viacročného rozpočtu na roky
2022 – 2023 v z i a ť n a v e d o m i e.
Stanovisko hlavného kontrolóra sa týka zákonnosti a správnosti metód použitých pri zostavovaní
rozpočtu. Nezohľadňuje určovanie priorít ani výšku čerpania výdavkov v jednotlivých
kapitolách.

Ildikó Leszkó
hlavná kontrolórka

dňa 7.12.2020

