Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce
na roky 2016-2018 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2016.
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.) p r e d k l a d á m stanovisko k návrhu
viacročného rozpočtu obce Terany na roky 2016 – 2018 a k návrhu rozpočtu obce na rok
2016.
Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2016 – 2018 a k návrhu
rozpočtu obce na rok 2016 bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného
rozpočtu na roky 2016 – 2018 a návrhu rozpočtu na rok 2016, 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.

A.VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA
Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu
viacročného rozpočtu obce na roky 2016 – 2018 a návrhu rozpočtu obce na rok 2016
(ďalej len „návrh rozpočtu“) z troch 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.
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., na základe ktorého v súlade s § 2 ods. 3
predmetného zákona bolo vydané Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

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., na základe ktorého v súlade s § 2
predmetného zákona výnos dane z príjmov fyzických osôb je v príslušnom
rozpočtovom roku príjmom rozpočtov obcí.

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane
z príjmov územnej samospráve.

č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov.

Opatrenie MF SR z 20. mája 2010 č. MF/11928/2010-42, ktorým sa ustanovuje
druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej
klasifikácie v znení neskorších predpisov MF SR podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1.2.

Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecnými nariadeniami obce, ktorými
sú upravené povinnosti daňového a poplatkového charakteru, VZN č. 0/2015 – sadzobník
interných poplatkov na rok 2015, VZN č. 02/2014 o dani za ubytovanie, VZN č. 3/2014

o dani z nehnuteľnosti, VZN č. 4/2014 o miestnych daniach, VZN č. 2/2015 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok
2016, VZN č. 3/2015 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne
odpady a drobný stavebný odpad na území Obce Terany, VZN č. 6/2008 o poskytovaní
dotácii a iné.
1.3.

Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnú tabuľu obce v zákonom stanovenej lehote
v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v z. n. p.

2.

Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením
MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z. n. p., ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtovej
územnej samosprávy.
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej
správy na roky 2016 – 2018 pod č. MF/008808/2014 – 411 zverejnenou vo Finančnom
spravodajcovi č. 4/2015 z 15. apríla 2015. Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej
správy na hore uvedené roky bola vydaná v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení zmien a doplnkov, ktorá obsahuje textovú časť a časť príloh.

B. TVORBA NÁVRHU VIACROČNÉHO ROZPOČTU
Návrh viacročného rozpočtu ako strednodobého ekonomického nástroja finančnej
politiky obce je spracovaný podľa:
1.
Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov v členení podľa § 9 ods. 1
citovaného zákona na:
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok 2016
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2017
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa
písmena b) – rok 2018
Príjmy a výdavky rozpočtov uvedených pod písmenom b) a písmenom c) nie sú záväzné.
2.
Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti – č. 9 ods. 1:
Subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri
rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný
rozpočtový rok. Subjekty verejnej správy zohľadňujú pri zostavení svojho rozpočtu
prognózy zverejnené ministerstvom financií.
Návrh rozpočtu na roky 2016 – 2018 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 roky nie sú záväzné, majú len
orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.
Návrh rozpočtu na rok 2016 – 2018 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 znení zmien a doplnkov vnútorne členený na:
a) bežné príjmy a bežné výdavky

b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
c) finančné operácie.
V návrhu rozpočtu na roky 2016 – 2018 sú vyjadrené vzťahy k štátnemu rozpočtu
v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom,
k zriadeným organizáciám obce bez právnej subjektivity a osobám, ktorým sa poskytujú
prostriedky z rozpočtu obce.

C.

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Rozpočet celkom v eurách:
Rozpočtové roky

2016

2017

2018

Príjmy celkom: (kapitálové, bežné,
finančné operácie)
Výdavky celkom:
Saldo rozpočtu:

317687

186615

186615

317687
0

186615
0

186615
0

Rozpočtové roky

2016

2017

2018

Bežné príjmy celkom:
Bežné výdavky celkom:

222515
222515

186615
186615

186615
186615

2016

2017

2018

95172
95172

-

Hospodárenie obce v členení:
Bežný rozpočet v eurách:

Kapitálový rozpočet v eurách:
Rozpočtové roky
Kapitálové príjmy celkom:
Kapitálové výdavky celkom:

-

Finančné operácie v eurách:
Rozpočtové roky
Príjmové finančné operácie celkom:
Výdavkové finančné operácie celkom:

2016
-

2017
-

2018
-

PRÍJMY rok 2016
Bežné príjmy a Kapitálové príjmy: 317687,- EUR
1.Daňové príjmy spolu:
181840 EUR
Položka 111
Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve..............150200 EUR
V zmysle 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 výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce. Výnos dane
z príjmov fyzických osôb je ovplyvnený vývojom zamestnanosti a rastom miezd.
Položka 121
Dane z majetku
Daň z nehnuteľnosti...........................................................................24390 EUR
Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Položka 133
Dane na tovary a služby
Ostatné miestne dane...........................................................................7250 EUR
Pre jednotlivé miestne dane, ktoré sa vyberajú na základe zákona o miestnych daniach
a poplatku za komunálne odpady je navrhnutý rozpočet na základe VZN č. 4/2014 o
miestnych daniach a návrhu VZN č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
2.Nedaňové príjmy spolu:

15075 EUR

Položka 212
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku......................................13030 EUR
Túto položku tvoria príjmy obce z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov
a z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení.
Položka 221 a 222
Administratívne a iné poplatky a platby................................................540 EUR
V položke 221 ostatné poplatky sú rozpočtované správne poplatky vyberané obcou. Sú
to poplatky za výherné hracie prístroje, výrub stromov, rôzne povolenia a iné.

Položka 222 – poplatok za porušenie predpisov – pokuty.
Položka 223
Poplatky a platby z náhodného predaja služieb....................................1090 EUR
V položke 223 sú rozpočtované platby za rôzne služby ako napr. služby v Dome
smútku, za hrobové miesto, relácie v miestnom rozhlase, kopírovanie, kosenie, nájom za
kontajnery a iné a rodičovský príspevok pre materskú školu v sume 260 EUR.
Položka 242 a 244
Úroky z vkladov a termínovaných vkladov............................................405 EUR
Položka 292
Iné nedaňové príjmy...................................................................................10 EUR
V položke 292 je suma 10,- EUR za zber a odovzdanie papiera.
3.Granty a transfery spolu:

120772 EUR

Bežný rozpočet
Položka 312 – transfer pre MŠ
Položka 322 - transfery zo štátneho rozpočtu dotácia na regionálnych zamestnancov
a dobrovoľnú činnosť
dotácia REGOB

1200 EUR
24200 EUR
200 EUR

Kapitálový rozpočet
Položka 322 – transfery zo štátneho rozpočtu a EÚ transfer – ochrana pred povodňami
transfer – verejné osvetlenie

28500 EUR
66672 EUR

Granty a transfery sú väčšinou účelovo poskytnuté zo štátneho rozpočtu a E. Dotácie na
projekty, ktoré sa podali a budú sa podávať ešte ďalšie podľa výziev, sa postupne zapoja
do rozpočtu podľa toho či obci a v akej výške budú schválené.
4.Finančné operácie spolu:

0 EUR

V roku 2016 nie sú rozpočtované finančné operácie.
Najväčšiu položku príjmovej časti rozpočtu tvoria podielové dane z príjmov fyzických
osôb pre obec Terany. Výnos dane z príjmov je v rozpočte na rok 2016 vyšší oproti rozpočtu v roku 2014 o 9200,- EUR. Daňové aj nedaňové príjmy sa rozpočtovali s prihliadnutím na skutočnosť predchádzajúcich rokov a na zmeny vo VZN Obce Terany.

VÝDAVKY rok 2016
Programová štruktúra: Bežné výdavky: 222515 EUR
1.PROGRAM – Vnútorná správa úradu
1.1.PODPROGRAM – Ľudské zdroje..........................................................81823 EUR
Podprogram ľudské zdroje obsahuje hrubé mzdy, odvody, školenia, stravné, dohody,
nemocenské dávky platené zamestnávateľom, cestovné , pracovné odevy.

z toho – platy, odmeny a odvody zamestnanci obecný úrad
platy regionálnych pracovníkov
plat, odmena a odvody hlavný kontrolór
odmeny a odvody poslanci
prídel do SF a stravovanie
cestovné
pracovné odevy
školenia

50850 EUR
24200 EUR
2443 EUR
2580 EUR
1250 EUR
130 EUR
70 EUR
300 EUR

1.2.PODPROGRAM – Obecný úrad..............................................................41582 EUR
Zabezpečuje efektívnu prevádzku obecného úradu po materiálno-technickej stránke.
z toho – elektrická energia, plyn, voda
poštovné, telekomunikačné služby, výpočtová technika,
licencie, poplatky
reklamy, inzercie, kontroly a revízie, audit, posudky
osobné auto -z toho 800,- EUR PHM – z toho PHM 400 EUR
družba Maďarsko
300,- EUR poistenie
350,- náklady na údržbu a opravy
interiérové vybavenie, časopisy, knihy, odborná literatúra
prevádzkovanie strojov, prístrojov a zariadení, všeobecný materiál
údržby objektov, strojov a zariadení
poistenie majetku
registrácia obyvateľstva
MOS
Šanca pre zamestnanie

6800 EUR
3270 EUR
5700 EUR
1460 EUR

800 EUR
2200 EUR
15882 EUR
670 EUR
200 EUR
1700 EUR
2900 EUR

2.PROGRAM – Obecné služby.......................................................................24672 EUR
z toho - verejné osvetlenie
nakladanie s odpadmi
zimná a letná údržba ciest
rozhlas a poplatky
verejná zeleň, autobusové zastávky, lavičky, výzdoby

3552 EUR
11755 EUR
5715 EUR
500 EUR
3150 EUR

3.PROGRAM – Požiarna ochrana..................................................................3830 EUR
Náklady na prevádzku a údržbu požiarnej zbrojnice a požiarnej ochrany.
z toho – dotácia na požiarnu ochranu

500 EUR

4.PROGRAM – Športové, kultúrne, náboženské a iné služby....................17958 EUR
Program zabezpečuje športovú a kultúrnu činnosť a podujatia v obci Terany, náboženské a
iné služby, sociálnu a inú pomoc občanom.
z toho – kultúrne podujatia
knižnica – z toho – odmeny knižnica 528 EUR
odmeny kronika 250 EUR
telovýchovná jednota
z toho – dotácia TJ (VZN č. 06/2008)
6000 EUR
dotácia CVČ
1000 EUR
príspevok CVČ Krupina
Klub dôchodcov – dotácia (VZN č. 06/2008)
Meduška
opatrovanie – refundácia
Dom smútku a cintorín
ECAV Terany, Rímskokatolícka cirkev Terany – dotácia
bežné transfery a členské príspevky /školstvo, nadácie, ZMOS/
pohrebné trovy
pôžičky, odškodnenia
odmeny mimo pracovného pomeru
reprezentačné
z toho – družobná obec Terany v Maďarsku
150 EUR
turnaj starí páni
300 EUR

1270 EUR
1068 EUR
7000 EUR
165 EUR
1000 EUR
500 EUR
1200 EUR
1995 EUR
330 EUR
380 EUR
300 EUR
500 EUR
1000 EUR
1250 EUR

5.PROGRAM – Školstvo...................................................................................52650 EUR
Tento program vytvára bezproblémové fungovanie Materskej školy a školskej jedálne pri
Materskej škole. Zahŕňa mzdové náklady pedagogických zamestnancov a nepedagogických
zamestnancov , náklady na interiérové vybavenie a učebné pomôcky a náklady
zabezpečujúce prevádzku. Vo výdavkoch sú zahrnuté prostriedky na výchovu, vzdelávanie,
stravovanie a školské pomôcky zo štátneho rozpočtu.

Z toho – platy, odmeny a odvody pedagogických pracovníkom
platy, odmeny a odvody nepedagogických pracovníkov
ostatné náklady Materská škola
ostatné náklady školská jedáleň pri Materskej škole
predškolská výchova KŠÚ

31430 EUR
12400 EUR
5640 EUR
2080 EUR
1100 EUR

Programová štruktúra: Kapitálové výdavky: 95172 EUR
Hlavné kapitálové výdavky budú na realizáciu nových stavieb. Obec sa zapojí aj do ďalších
výziev a v prípade ich schválenia sa zapoja do rozpočtu rozpočtovým opatrením.

1.PROGRAM – Nákup

250 EUR

z toho – klimatizácia

250 EUR

2.PROGRAM – Realizácia nových stavieb

90626 EUR

z toho – cesta IBV
verejné osvetlenie IBV
ochrana pred povodňami
realizácia nových stavieb
/podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva/

4983 EUR
800 EUR
30000 EUR
55043 EUR

3.PROGRAM – Ostatné kapitálové výdavky

3000 EUR

z toho – prípravná a projektová dokumentácia stará MŠ
modernizácia dom číslo 105

1500 EUR
1500 EUR

Programová štruktúra: Finančné operácie – výdavky: 1296 EUR
Splátka nesplatenej časti navýšenia imania.
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom
rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Rozpočet obce je
súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy.
Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.
Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce, obsahuje príjmy a výdavky,
v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na
území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na území obce, vyplývajúce pre ne zo zákonov a
všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení obce ako aj
zo zmlúv.

Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu a to podiely a daniach v správe štátu,
dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie dotácie v súlade so
zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
Do plnenia rozpočtu obce sa zahrňujú len tie príjmy, výdavky a finančné operácie,
ktoré sa uskutočnia v príslušnom rozpočtovom roku a je rozhodujúci deň pripísania alebo
odpísania prostriedkov z účtu obce.
Rozpočtové prostriedky možno použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte obce
schválené.
Zmeny rozpočtu obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo s výnimkou účelovo určených
prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z EU a iných prostriedkov zo zahraničia
poskytnutých na konkrétny účel a darov, ak darca určí účel daru. Zmeny vykonáva obecné
zastupiteľstvo rozpočtovým opatrením prípadne starosta obce v rozsahu, ktorý mu urči
obecné zastupiteľstvo.
Navrhovaný rozpočet bol zostavený pracovníkmi obce zodpovednými za jeho
zostavenie, so znalosťou odbornej problematiky a po dôkladnom zvážení všetkých
kladných a záporných okolností pre jeho zostavenie.
Konštatujem, že predkladaný návrh zabezpečuje financovanie základných funkcií
samosprávy za predpokladu dôsledného rešpektovania právnych predpisov a dodržiavania
maximálnej hospodárnosti pri vynakladaní rozpočtových prostriedkov.
Ak obecné zastupiteľstvo nebude mať závažné pripomienky a nenavrhne zásadnejšie
zmeny v navrhovanom rozpočte obce Terany na rok 2016, odporúčam predložený návrh
rozpočtu obce Terany na rok 2016 schváliť a návrh rozpočtu na roky 2017 a 2018
zobrať na vedomie.

Marta Sýkorová
hlavný kontrolór obce Terany
V Terany dňa 08.02.2016

