Stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Spišské Tomášovce na roky
2015 - 2017
V zmysle §18f, odst. 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
predkladám
odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce Spišské Tomášovce na roky 2015-2017.
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu viacročného
rozpočtu obce na roky 2015 – 2017 z dvoch hľadísk:
1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu
2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
1. Zákonnosť predloženého návrhu
1.1 Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Programový rozpočet obce Spišské Tomášovce na roky 2015 – 2017 je zostavený v súlade
s nasledovnými právnymi normami :
• so zákonom č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení neskorších predpisov
• so zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov
• so zákonom č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
v znení neskorších predpisov
• so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
• so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
• so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov
1.2 Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady a internými predpismi
obce.
1.3 Dodržiavanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým na úradnej tabuli obce, v zákonom stanovenej lehote,
t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 odst. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. t. j. 22. 11. 2014.
2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s opatrením MF SR z 12. 11. 2014 č. MF/19698/2014-421,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 8. 12. 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje
druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
v znení neskorších predpisov ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy a v
znení ostatných opatrení.
Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy a z vývoja hospodárenia
obce v roku 2014 a z predchádzajúcich sledovaných rokov.

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v z.n.p. v členení podľa §9 odst. 1 citovaného zákona na:
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2015
b) rozpočet na nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2016
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c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) - rok
2017
Súčasťou viacročného rozpočtu sú aj údaje podľa článku 9 odst. 1 ústavného zákona č.
493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti t. j. 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.
Viacročný rozpočet na roky 2015-2017 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 rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa
spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.
Viacročný rozpočet na roky 2015-2017 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 z.n.p.
vnútorne členený na:
- bežný rozpočet, t. j. bežné príjmy a bežné výdavky
- kapitálový rozpočet, t. j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- finančné operácie.
Vo viacročnom rozpočte na roky 2015-2017 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania
prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným a založeným
právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu.
Rozpočet obce Spišské Tomášovce na roky 2015, 2016 a 2017 je prebytkový, rozdiel medzi
príjmami a výdavkami v roku 2015 je 47756 €, v roku 2016 35 667 € a v roku 2017 35 667 €, ktoré
budú použité na splátky úveru a ostatných kapitálových výdavkov.
Rozpočet príjmov na rok 2015 je vo výške : 592553 €
Rozpočet výdavkov na rok 2015 je vo výške: 544 797 €,
Majoritnú časť bežných príjmov aj naďalej tvoria podiely na daniach v správe štátu, ktorých výška sa
odvíja od objemu vybranej dane z príjmov fyzických osôb, prerozdeľovanej na obce podľa kritérií v
zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.
Rozpočet v €
rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2015

Príjmy bežné+kapitálové

694097

669374

809973

Výdavky bežné+kapitálové

685789

654814

791436

Rozpočet obce

592553
544797

rok 2016

603353
567686

rok 2017

603353
567686

prebytkový prebytkový prebytkový prebytkový prebytkový prebytkový

Príjmy v €
Bežné príjmy

2015

2016

2017

Daňové príjmy
Podielové dane
Daň z nehnuteľnosti
Daň za psa
Daň za ubytovanie
Daň za užívanie verej.pristranstva
Daň za komunálne odpady
Spolu daňové príjmy

396203 406203 406203
36000

36000

36000

700

700

700

2200

2200

2200

250

250

250

24000

24000

24000

459353 469353 469353

Nedaňové príjmy

84200

84000

84000

Príjmy zo ŠR

35000

35000

35000

Iné príjmy

14000

15000

15000

Spolu bežné príjmy

592553 603353 603353
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Kapitálové príjmy

0

CELKOM PRÍJMY

0

0

592553 603353 603353

Výdavky v €
Bežné výdavky

2015

2016

2017

184167

202080

202080

200

200

200

5000

5000

5000

Komunálny odpad

26500

24000

24000

ČOV

14000

14000

14000

Výstavba v obci

40300

30300

30300

Vodovod a čerpačka

2500

2500

2500

Verejné osvetlenie

8000

8000

8000

10280

10280

10280

2800

2800

2800

189588

192588

192588

Opatrovateľská služba, dôchodcovia

9779

15500

15500

Sociálne zabezpečenie

4496

4450

4450

Spolu bežné výdavky

497610

511698

511698

0

10000

10000

Realizácia nových stavieb

47187

45988

45988

Kapitálové výdavky spolu

47187

55988

55988

544797

567686

567686

rok 2015 rok 2016
846
500
48602
36167
-47756
-35667

rok 2017
500
36167
-35667

Obecný úrad
Požiarna zbrojnica
Miestne komunikácie

Šport, kultúra
Cintorínske služby
MŠ + školská jedáleň

Kapitálové výdavky
Nákup pozemkov, projekty

Spolu bežné a kapitálové výdavky

Finančné operácie
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
ROZDIEL

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je v roku 2015 47 756 €, v roku 2016 a 2017 35667€, ktoré
budú použité na splátky úverov, ako to vyplýva z tabuľky finančné operácie.
ZHRNUTIE
1. Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2015 – 2017 je spracovaný v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č.
597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
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predpisov a ostatné súvisiace právne normy.
2. Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými
predpismi obce.
3. Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej
lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 22. 11. 2014.
4. V oblasti bežných výdavkov v kapitole šport, telovýchova, kultúra je návrh rozpočtu spracovaný
podľa požiadaviek jednotlivých organizácií.
5. V oblasti kapitálových výdavkov – na rok 2015 je plánovaná realizácia nových stavieb v sume
47187 € na roky 2016 a 2017 je plánované 55 988 €.
6. Vzhľadom na vysoké dlhové zaťaženie obce a od 1. 1. 2015 je v platnosti zákon o rozpočtovej
zodpovednosti, kde v článku 6 osobitné ustanovenia pre územnú samosprávu – ak celková suma dlhu
obce dosiahne 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a viac, obec je
povinná zaplatiť pokutu a to vo výške 5% z rozdielu medzi celkovou sumou dlhu a 60% skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Z uvedeného dôvodu je potrebné:
- sledovať bežné výdavky, aby sa jednotlivé naplánované aktivity (finančne) neprekročili
- nové kapitálové výdavky neschvaľovať
- vysporiadať dlhy obce
- kontrolovať plnenie podielových daní, ktoré dnes (3. 12. 2014) ešte nepoznáme ani
výhľadovo, nakoľko nie je schválený rozpočet štátu.
Záver
Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so zákonmi a bola dodržaná aj informačná povinnosť.
Dodržiavať zásady hospodárenia obce a nakladanie s majetkom obce.
Odporúčam obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť.
Spišské Tomášovce, 3. 12. 2014

Dana Hojnošová
kontrolórka obce
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