Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Sielnica
na rok 2021
Návrh rozpočtu na rok 2021 je vypracovaný v súlade so zákonom 369/1990 Zb.o obecnom
zriadeni, zákonom NR SR č.523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a
zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení.
V požadovanom členení v zmysle vyhlášky štatistického úradu SR č. 257 z roku 2014, ktorou
sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy a ústavného zákona č. 493/2011
Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti. V návrhu rozpočtu je uplatňovaná príslušná ekonomická
rozpočtová klasifikácia, ktorú vydáva a vyžaduje MF SR.
Predložený návrh rozpočtu je formulovaný ako trojročný na roky 2021 - 2023. Vyjadrené
sú v ňom zámery a potreby obce na tri rozpočtové roky. Rozpočet na roky 2022 - 2023 je
orientačný a nie je záväzný.
Návrh rozpočtu je pred jeho schvaľovaním zverejnený v zákonnej lehote na úradnej tabuli
obce a internetovej stránke obce, aby sa k nemu obyvatelia obce mohli vyjadriť.
Rozpočet vychádza z reálneho prepočtu objemu príjmov obce pri súčasných platných
podmienkach, zohľadňuje očakávané skutočnosti príjmov z výnosov daní a poplatkov
i nedaňových príjmov obce.
Navrhovaný rozpočet zohľadňuje ukazovatele obsiahnuté v návrhu štátneho rozpočtu vo
vzťahu k rozpočtu obce. V príjmoch sú zahrnuté finančné vzťahy štátu k rozpočtu obce, t.j.
podiel na daniach a dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy.
Rozpočet obce vyjadruje finančné vzťahy k rozpočtovej organizácií obce ZŠ s MŠ.
Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s §10 odst.3-7
v 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, t.j. príjmové a výdavkové
Podkladom pre návrh rozpočtu na rok 2021 je schválený a upravený rozpočet na rozpočtový
rok 2020 a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky 2019 a
2018, v zmysle zákona č. 523/2004 a jeho následných zmien a zákona č. 493/2011.

Návrh rozpočtu roku 2021
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Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške +116 360 eur. Sú v ňom zahrnuté
daňové a nedaňové príjmy obce vo výške 722 770 € a vlastné príjmi ZŠ s MŠ vo výške
25 000 eur.
Bežné výdavky tvoria výdavky verejnej správy, výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť,
údržbu ciest, nakladanie s odpadmi, verejné osvetlenie, šport, kultúru, náboženské a sociálne
služby v celkovej výške 631 410 eur. Do bežných výdavkov sú zahrnuté aj výdavky súvisiace
s prevádzkou ZŠ s MŠ vo výške 243 600 eur. Z toho prenesené kompetencie predstavujú
čiastku 76 000 € na financovanie základnej školy a originálne kompetencie vo výške 167 600
€ súvisiace s prevádzkou materskej školy, školského klubu a školskej jedálne,
Kapitálový rozpočet je navrhovaný ako schodkový vo výške 83 000 €.
Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 83 000 € a schodok finančných operácii vo výške
33 360 € je navrhovaný kryť prebytkom bežného rozpočtu v celkovej výške 116 360 €.
Výdavky finančných operácii vo výške 33 360 € budú použité na splátky úveru.
Návrh rozpočtu je zverejnený v obci obvyklým spôsobom (na úradnej tabuli a internetovej
stránke obce) v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením
v súlade s § 9 odst.2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
ústavného zákona č. 493/2011.
Na základe uvedených skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu takto predložený
návrh rozpočtu obce na rok 2021 schváliť.

V Sielnici 20. 11. 2020
Mária Marková, v. r.
kontrolór obce

