OBEC SPIŠSKÉ BYSTRÉ HLAVNÝ KONTROLÓR

ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE SPIŠSKÉ BYSTRÉ
K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2019

Podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2019
(ďalej len stanovisko).

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU
Pri spracovaní môjho stanoviska som vychádzala z posúdenia návrhu viacročného
rozpočtu na roky 2019 – 2021 a návrhu programového rozpočtu na roky 2019 - 2021
(ďalej len návrh rozpočtu),ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený zákonným
spôsobom dňa 10.10.2018. Posudzovala som zákonnosť ako aj metodickú správnosť
jeho zostavenia a predloženia na schválenie obecnému zastupiteľstvu (ďalej len OZ).
A. SÚLAD SO VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI
Legislatívnymi východiskami zostavenia rozpočtu sú zákon č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) a
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p.
Podľa §4 ods.1) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozpočet
obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku,
ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť
hospodárenia obce. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy
k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce,
ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných
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všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení obce, ako
aj zo zmlúv.
V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným
predpisom. Podľa §9 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom
sú v rámci ich pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov
vrátane programov obce najmenej na tri rozpočtové roky.
V zmysle zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozpočet zostavuje ako programový.
Navrhované výdavky rozpočtu obce sú alokované do 17 programov.
Po preverení náležitostí a obsahu návrhu rozpočtu konštatujem, že je zostavený v
súlade s cit. ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce
(www.spisskebystre.sk)dňa 10.10.2018, 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.
B. VÝCHODISKÁ TVORBY ROZPOČTU
Návrh rozpočtu je predložený v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a
finančné operácie podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. Rozpočet na
rozpočtový rok 2019 je po jeho schválení OZ záväzný, rozpočty na nasledujúce dva
rozpočtové roky sú orientačné.
Návrh rozpočtu príjmov pre rok 2019 predpokladá ich naplnenie na úroveň 2 685 561€.
Vývoj príjmovej časti rozpočtu:
Rok

Skutočnosť naplnenia príjmov- celkom
(v €)

2016

1 690 473,50

2017

1 828 130,88

2018

Očakávaná skutočnosť:2 312 769,95
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Vo výdavkovej časti predstavuje návrh rozpočtu celkový objem 2 685 561€.
Vývoj výdavkovej časti rozpočtu:
Rok

Skutočnosť naplnenia výdavkovcelkom (v €)

2016

1 349 831,01

2017

1 352 837,66

2018

Očakávaná skutočnosť:1 843 761,69

ROZPOČET BEŽNÝCH PRÍJMOV

V návrhu rozpočtu sa uvažuje s rastom bežných príjmov (1 821 261€) oproti očakávanej
skutočnosti roku 2018(1 786 269,95€) .
Vývoj bežných príjmov :
Rok

Skutočnosť plnenia bežných príjmov
(v€)

2016

1 572 124,50

2017

1 677 877,46

2018

Očakávaná skutočnosť:1 786 269,95

Daňové príjmy
Daňové príjmy sú tvorené výnosom dane z príjmov fyzických osôb – podielovej
dane zo štátneho rozpočtu, majetkovými daňami a daňami za tovary a služby, t.j. daňami
ktoré obec vyberie od svojich občanov a to najmä daň z nehnuteľnosti a poplatok za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a
najvýznamnejšiu zložku rozpočtu obce.
Obec očakáva najmä nárast z výnosu dane z príjmov fyzických osôb – skutočnosť
plnenia výnosu dane z príjmov je 850 000 €, návrh rozpočtu na rok 2019 je 870 500 €.
Spracovateľ návrhu rozpočtu vychádza zo zvýšenia výnosu dane z príjmov fyzických
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osôb v súlade s vládnym nariadením a prognózou Ministerstva financií Slovenskej
republiky (ďalej len „MF SR“).
Obec rozpočtuje výšku miestnych daní na rok 2019 v sume 68 010 € nasledovne:
Daň z nehnuteľnosti

29 720,- €

Daň za užívanie verejného priestranstva

700,- €

Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

36 000,- €

Daň za psa

1500,-€

Daň za ubytovanie

90,-€

Nedaňové príjmy
Obec rozpočtuje nedaňové príjmy, t.j. príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku,
príjmy z administratívnych a iných poplatkov vo výške 127 878€.
Dotácie - v návrhu rozpočtu sa uvažuje s dotáciami, ktoré budú poskytované obci
z rozpočtov jednotlivých rozpočtových kapitol v rámci financovania prenesených
kompetencií a s ďalšími dotáciami zo ŠR v celkovej rozpočtovanej výške 754 873 €.

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH PRÍJMOV: 0€

ROZPOČET BEŽNÝCH VÝDAVKOV
V rozpočte bežných výdavkov je rozpočtované 1 557 601€.
Bežné výdavky sú rozpočtované v rámci programov nasledovne:
Bežné výdavky(v €)

Program
1.

Plánovanie, manažment, kontrola

7 210

2.

Propagácia a marketing

3 100

3.

Interné služby obce

51 391

4.

Služby občanom

13 468

5.

Bezpečnosť a poriadok

5 530

6.

Odpadové hospodárstvo

65 800
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7.

-

-

8.

Pozemné komunikácie

7 000

9.

Vzdelávanie

1 061 876

10.

Kultúra

20 550

11.

Šport

10 600

12.

Prostredie pre život

4 456

13.

Bývanie

11 420

14.

Sociálne služby

63 956

15.

-

-

16.

Administratíva

231 244

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV
Kapitálové výdavky sú plánované vo výške 1 062 380€ na rok 2019. Návrh rozpočtu
kapitálových výdavkov významne ovplyvňujú plánované aktivity vytýčené v investičnom
pláne.
Kapitálové výdavky(v €)
1.

ZŠ

2.

Zateplenie

115 000
budovy,

stavebné

úpravy

požiarnej 34 000

zbrojnice
3.

KD

850 000

4.

Sypaň

1 000

5.

Výkup pozemkov

10 000

6.

Zriadenie zberného dvora

14 300

7.

Rekonštrukciu splaškovej kanalizácie na ulici SNP

14 950

8.

Budovanie

a

zlepšenie

technického

vybavenia 8 800

jazykových učební
9.

Rekonštrukcia rozvodov školskej jedálne

Spolu

14 330
1 062 380
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V roku 2019 obec plánuje realizovať zateplenie budovy hasičskej zbrojnice, kde boli
vyčlenené aj finančné prostriedky vo výške 11 500 eur, čo predstavuje 5% predpokladaných
nákladov. Zároveň boli vyčlenené aj finančné prostriedky na stavebné úpravy v budove
hasičskej zbrojnice vo výške 22 500,- € ako spoluúčasť, na spolufinancovanie projektu
prístavby MŠ vo výške 115 000,- €. Na“Sypaň“ bolo vyčlenených 1 000 €.
Sú tu zahrnuté aj výdavky z prostriedkov rezervného fondu vo výške 850 000,- € na kultúrny
dom . Výkup pozemkov- zahŕňa kapitálové výdavky na výkupy pozemkov pre potreby rozvoja
obce – majetkoprávne vysporiadanie ul. Vodárenskej pre investičnú prípravu technickej a
dopravnej infraštruktúry a výkup pozemkov ul.Školská-Partizánska vo výške 10 000 eur.
Obec sa zapojila do projektu z eurofondov na zriadenie zberného dvora, kde
spoluúčasť na financovaní je vo výške 14 300,- EUR.
V roku 2019 sa obec chce uchádzať o finančné prostriedky z fondov EÚ na rekonštrukciu
splaškovej kanalizácie na ulici SNP. Pre stavbu má obec pripravenú projektovú
dokumentáciu. Spoluúčasť obce na financovaní stavby by bola 5 % z oprávnených nákladov
t.j.14 950,- €.
Obec podala žiadosť o NFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia
jazykových učební, školských knižníc, odborných učební v základných školách. Finančné
prostriedky vo výške 8 800,- predstavujú spoluúčasť na projekte.
Pre časté poruchy el. inštalácie v školskej jedálni a na základe odborného stanoviska
špecialistu je potrebná rekonštrukcia elektrických rozvodov vo výške 14 330,- EUR.
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

príjmy
bežné
kapitálové
FO
spolu

1 821 261
0
864 300
2 685 561

výdavky
rozdiel
1 557 601
263 660
1 062 380
-1 062 380
65 580
798 720
2 685 561
0

Navrhovaný rozpočet obce Spišské Bystré na rok 2019 je zostavený ako vyrovnaný, t.j.
rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných
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operácií) je 0. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 263 660,- €,
kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 1 062 380,- € a finančné operácie s
prebytkom 798 720,- €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu
obce Spišské Bystré a čerpaním rezervného fondu.
Navrhovaný rozpočet obce na rok 2019 vrátane finančných operácií je zostavený ako
vyrovnaný, čím je splnená jedna zo zákonných podmienok vyplývajúca z § 10 ods. 7
zákona o rozpočtových pravidlách.
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C. ZHODNOTENIE NÁVRHU HOSPODÁRENIA OBCE NA ZÁKLADE
VIACROČNÉHO PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
Návrh rozpočtu je spracovaný ako viacročný rozpočet na roky 2019 – 2021 a tiež ako
programový dokument, ktorý spĺňa základné princípy programového rozpočtovania.
D. ZHRNUTIE
Navrhovaný rozpočet obce na rok 2019 vrátane finančných operácií je zostavený ako
vyrovnaný, čím je splnená jedna zo zákonných podmienok vyplývajúca z § 10 ods. 7
zákona o rozpočtových pravidlách.
Návrh rozpočtu obce na rok 2019 s výhľadom do roku 2021 je spracovaný v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Návrh rozpočtu je spracovaný v
požadovanej štruktúre a dostatočnom rozsahu.
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým od 10. októbra
2018, t. j. v zákonom stanovenej lehote pred jeho schválením, tak ako to ukladá § 9 ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Ing. Veronika Hoffmannová, v.r.
Hlavná kontrolórka
Obce Spišské Bystré

