Ing. Gabriela Fábiánová, hlavná kontrolórka Obce Tomášovce
Č.k. 2019/II-4

Stanovisko
hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce Tomášovce na rok
2020
V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len v z.n.p.)
predkladám
odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2020:
Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 (ďalej len „odborné stanovisko“)
bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu Obce Tomášovce na
roky 2020 – 2022, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
z.n.p. V zmysle čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. 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. Subjekty verejnej správy zohľadňujú pri
zostavení svojho rozpočtu prognózy zverejnené ministerstvom financií.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu
viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z dvoch
hľadísk:
1.

Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
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 č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. a ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej
zodpovednosti.
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.
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 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.
 č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v z.n.p. a ostatné súvisiace právne normy.
1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce o dani z
nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady a podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území
obce Tomášovce.
1.3. Informačná povinnosť obce
V zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. je rozpočet obce
pred schválením zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu
mohli obyvatelia obce vyjadriť. Návrh viacročného rozpočtu Obce Tomášovce bol zverejnený
na úradnej tabuli a webovej stránke obce od 25.11.2019.

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU
Návrh rozpočtu vychádza z východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2020 – 2022, a
z vývoja hospodárenia obce v predchádzajúcich sledovaných rokoch.

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU
Návrh rozpočtu 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 §9
ods. 1 citovaného zákona na:
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2020,
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2021,
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok
2022.
Viacročný rozpočet na roky 2020 – 2022 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa
zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na rok 2020 je
záväzný, rozpočty na roky 2021 a 2022 nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich
ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.
Predkladaný návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 sa 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 z.n.p. vnútorne členení na:
a) bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,
b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
c) finančné operácie.
Vo viacročnom rozpočte na roky 2020 – 2022 sú vyjadrené aj finančné vzťahy k štátnemu
rozpočtu v rámci financovania prenesených kompetencií štátu.
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D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU
Na schválenie je predložený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2022:
Rozpočet celkom:
Rozpočtové roky
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce: prebytok
rozpočtu – schodok rozpočtu

2020

2021

2022

1 166 820
1 166 820

696 950
696 950

696 950
696 950

0

0

0

v členení:
Bežný rozpočet:
Rozpočtové roky
Bežné príjmy celkom
Bežné výdavky celkom
Hospodárenie obce: prebytok
rozpočtu – schodok rozpočtu
Kapitálový rozpočet:
Rozpočtové roky
Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky celkom
Hospodárenie obce: prebytok
rozpočtu – schodok rozpočtu
Finančné operácie:
Rozpočtové roky
Príjmové finančné operácie
celkom
Výdavkové finančné operácie
celkom
Hospodárenie obce: prebytok
rozpočtu – schodok rozpočtu

2020

2021

2022

696 720
638 260

696 850
638 390

696 850
638 390

58 460

58 460

58 460

2020

2021

2022

470 000
40 000

0
40 000

0
40 000

430 000

-40 000

-40 000

2020

2021

2022

100

100

100

488 560

18 560

18 560

-488 460

-18 460

-18 460

Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že predkladaný návrh viacročného rozpočtu na roky
2020 - 2022 je zostavený ako vyrovnaný, čo je v súlade s § 10, ods. 7 zákona č. 523/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p.
Bežný a kapitálový rozpočet na rok 2020 je zostavený ako prebytkový. Vo finančných
operáciách sa uvažuje s jednorazovým splatením úveru prijatého na predfinancovanie
zníženia energetickej náročnosti budovy obecného úradu a so splátkou komunál
univerzálneho úveru. Návrh kapitálového rozpočtu počíta v roku 2020 s výdavkami na
rekonštrukciu budovy obecného úradu a s výdavkami na ďalší rozvoj obce, ktoré majú byť
kryté prebytkom bežného rozpočtu.
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Navrhovaný objem bežných príjmov zaznamenáva v porovnaní so schváleným
rozpočtom roku 2019 nárast o 19,23 %, čo predstavuje v absolútnom vyjadrení 112.380 €,
ktorý sa prejavuje prevažne v príjmoch sociálneho podniku a v daňových príjmoch obce.
Objem bežných výdavkov na rok 2020 je v porovnaní so schváleným rozpočtom roku
2019 zvýšený o 126.520 €, čo predstavuje nárast o 24,72 %, ktorý sa prejavuje vo výdavkoch
sociálneho podniku alebo vznikli v dôsledku legislatívnych zmien.
Konštatujem, že návrh rozpočtu obce na roky 2020 - 2022 spĺňa ustanovenia § 9 a
ustanovenia § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v
znení neskorších predpisov a odporúčam obecnému zastupiteľstvu predložený návrh
rozpočtu schváliť. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na rok 2020 ako záväzný a
rozpočty na roky 2021 a 2022 ako nezáväzné.
V Tomášovciach 02.12.2019

........................................................................
Ing. Gabriela Fábiánová v.r.
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