STANOVISKO
Hlavného kontrolóra obce Pača k návrhu Rozpočtu na rok 2019
Stanovisko k Návrhu rozpočtu obce Pača predkladá hlavný kontrolór Obecnému
zastupiteľstvu v súlade s § 18, ods. 1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení
v platnom znení pred jeho prerokovaním a schválením v obecnom zastupiteľstve.
Stanovisko je spracované v nadväznosti na ďalšie súvisiace právne predpisy v platnom
znení
a to najmä :
 Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 Zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
 Zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov,
 Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, v platnom znení od 1.1. 2013,
 Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní škôl a školských zariadení,
 Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite,
 Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
 Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Návrh rozpočtu obce na rok 2019 je spracovaný v súlade s ustanoveniami §4 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a
v zmysle opatrenia Ministerstva financií SR č. MF010175/2004-42 z 8. Decembra 2004 a jeho
doplnkov, ktorým sa ustanovuje druhová organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej
klasifikácie.
Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva financií
SR, ktorým bol vydaný praktický a konkrétny manuál pre tvorbu programových štruktúr na
úrovni miestnej a regionálnej samosprávy. Je vypracovaný na trojročné obdobie 2019-2021.
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 spĺňa hlavnú podmienku zostavenia rozpočtu
stanovenú v § 10 odst. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a to povinné zostavenie bežného rozpočtu ako vyrovnaného alebo prebytkového.
- Bežné príjmy pre rok 2019 – návrh 187.322,- €
- Bežné výdavky pre rok 2019 – návrh 187.322,- €
- Rozpočtové hospodárenie - vyrovnaný rozpočet
- Kapitálové príjmy pre rok 2019 – návrh – 99.030,- €
- Kapitálové výdavky pre rok 2019 – návrh 56.453,- €
- Finančné operácie pre rok 2019 – návrh – 62.577,- €
- Spolu : 306.352,- €
V predpokladaných príjmoch návrh rozpočtu obce pre rok 2019 vychádza zo zákona
o štátnom rozpočte na rok 2019. Podstatnú časť bežných príjmov aj naďalej tvoria podiely na
daniach v správe štátu, ktorých výška sa odvíja od objemu vyberanej dane z príjmov fyzických
osôb, prerozdeľovanej na obce podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu

dane z príjmov územnej samospráve. Ostatné príjmy z miestnych daní a nedaňové príjmy sú
rozpočtované podľa platných VZN v obci, podľa nájomných zmlúv a podľa porovnateľných
reálne dosiahnuteľných daňových príjmov. Výška transferov zo ŠR na prenesený výkon štátnej
správy v návrhu rozpočtu je porovnateľná s rokom 2018.
Rozpočet je otvorený dokument, ktorý v priebehu roku je možné na základe vývoja
tvorby verejných zdrojov zákonným spôsobom aktualizovať.
V návrhu rozpočtu sú zapracované transfery na prenesený výkon štátnej správy
a transfery na vzdelávanie, ktoré je zabezpečené z dvoch zdrojov. Financovanie originálnych
kompetencií transferom zo štátneho rozpočtu.
Rizikové faktory ovplyvňujúce príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu očakávané v roku
2019 tvoria :
 Znížený príjem daní z príjmov FO v celoštátnom meradle spôsobený zvyšovaním miery
nezamestnanosti,
 Dopad súčasnej celosvetovej hospodárskej a ekonomickej krízy na vývoj tvorby
verejných prostriedkov,
 Nestabilný kurz meny euro,
 Dopad nových právnych noriem a predpisov.
Obec môže podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
rozpočtové prostriedky použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte schválené.
Podľa §14 ods.2 zákona môže prostredníctvom svojho orgánu (starostu obce) vykonávať
zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú :
- presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky,
- povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov
Návrh rozpočtu na rok 2019 bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený na úradnej
tabuli obce Pača a na webovej stránke obce.
Záverečné stanovisko :
1./ Návrh rozpočtu bežných výdavkov a kapitálových výdavkov na rok 2019 zodpovedá
príslušným predpisom, je zostavený podľa predpísanej rozpočtovej klasifikácie a spĺňa
predpísanú štruktúru
2./ Návrh rozpočtu bol zverejnený na pripomienkovanie zákonne stanoveným spôsobom.

Odporúčam Obecnému zastupiteľstvu v Pači Návrh finančného rozpočtu
na rok 2019 schváliť.
V Pači, 30.11. 2018

Ing. Valent Mokrý
v. r.

