Stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Brvnište na rok 2020
V zmysle § 18 ods. 1 písm. c, zák. č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení
predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na r. 2020
a k viacročnému rozpočtu.
Odborné stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu
obce na rok 2020 a viacročného rozpočtu v súlade s § 9 ods. 1 zák. č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p.
Výzva na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek bola zverejnená
dňa 6.12.2019 do 22.12.2019. Návrh rozpočtu bol vyvesený od 14.3.2020 do
30.3.2020 na úradnej tabuli.
A. Východiská spracovania odborného stanoviska
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého
návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a viacročného rozpočtu ( ďalej len návrh
rozpočtu) a z posúdenia zákonnosti predloženého návrhu a jeho metodickej
správnosti.
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 bolo vydané VzN 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
- 493/2011 ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti
Návrh rozpočtu je v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce a bol
zverejnený v obci obvyklým spôsobom na vývesnej tabuli obecného úradu
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 z.n.p.
Návrh rozpočtu na rok 2017 metodicky bol spracovaný podľa rozpočtovej
klasifikácie a 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 rozpočtov územnej
samosprávy.
Návrh rozpočtu na rok 2020 bol predložený na schválenie v rozsahu podľa
ustanovenia zákona č. 583/2004 v znení neskorších predpisov, § 10 ods.4, ktorý
ustanovuje, že rozpočet obce na schválenie OcZ sa predkladá v členení
minimálne na úrovni hlavnej kategorie ekonomickej klasifikácie. Táto
podmienka bola zo strany obce dodržaná.
Obdobne bola dodržaná aj podmienka §10 ktorý ustanovuje, že rozpočet má byť
členený na:
a, bežné operácie
b, kapitálový rozpočet
c, finančné operácie
B. Východiská tvorby návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu vychádza so skutočných výsledkov hospodárenia obce
v minulých obdobiach a realistických odhadov príjmov a výdavkov
v rozpočtovanom období.
C. Charakteristika návrhu rozpočtu
Na schválenie bol predložený návrh rozpočtu obce na rok 2020 na úrovni
hlavných kategórii ekonomickej klasifikácie. Podľa jednotlivých kategórii
rozpočet predstavuje nasledovné objemy:
Bežné príjmy a výdavky:
Návrh 2020
Bežné príjmy
Bežné príjmy RO
Bežné výdavky
Bežné výdavky RO
+ prebytok, schodok

1164 813,08
59900,00
364933,00
780633,23
+79 146,85

Bežný rozpočet spĺňa podmienku zák. 583/2004 § 10 ods. 7 o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, kde je stanovené, že bežný rozpočet je obec
povinná zostaviť ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet na rok 2020
je postavený ako prebytkový vo výške + 79 146,85 EUR.

Kapitálový rozpočet:
Návrh 2020
Kapitálové príjmy
188 394,11
Kapitálové výdavky
241 265,88
+prebytok, - schodok - 52 871,77
Kapitálový rozpočet je postavený ako schodkový vo výške
–52 871,77EUR.Podľa vyššie citovaného zákona kapitálový rozpočet môže byť
postavený aj ako schodkový, ak je tento schodok možné kryť prebytkom
bežného rozpočtu, zostatkom finančných prostriedkov z minulých rokov resp.
návratnými zdrojmi financovania.
Kapitálové príjmy v návrhu rozpočtu v čiastke 188 394,11EUR predstavujú
zazmluvnené nenávratné príspevky na rekonštrukciu OU a dotácia na
vybudovanie nových učební na ZŠ.
Schodok v kapitálovom rozpočte vo výške – 52 871,77 EUR predstavuje najmä
spoluúčasť na rekonštrukciu OU, spoluúčasť na vybudovanie nových učební .
Schodok v kapitálovom rozpočte obec vykryje z prebytku hospodárenia z bežnej
činnosti.
Finančné operácie:
Návrh 2020
Finančné operácie príjmové
48629,92
Finančné operácie výdavkové 74905,00
+ prebytok, - schodok
- 26 275,08

Finančné operácie podľa zák. č. 583/2004 nie sú súčasťou rozpočtu. V oblasti
príjmových operácii čiastku 48 629,92 EUR predstavuje zostatok finančnej
hotovosti rozpočtovej organizácie – školy z minulého roku zostatok finančných
prostriedkov minulých rokov.
Výdavkové finančné operácie predstavujú výdavky na splácanie ŠFRB ,
výdavky na splácanie úveru Prima banke a zúčtovanie kurzových rozdielov .

Celkové hospodárenie obce:

Návrh 2020
Celkové zdroje
1 461 737,11
Celkové použitie zdrojov
1 461 737,11
Hospodárenie obce: + prebytok, -schodok 0
Pri použití zdrojov z minulého obdobia je rozpočet postavený ako vyrovnaný.
Viacročný rozpočet:
Návrh viacročného rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. Je členený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet
a finančné operácie.
Rozpočet obce na príslušný rok 2020 je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva
rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter k jeho spresneniu
dôjde v nasledujúcich rozpočtových obdobiach.
Záver:
Návrh rozpočtu obce Brvnište na rok 2020 a návrh viacročného rozpočtu obce je
spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zák. č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 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.
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými na riadeniami
a internými predpismi obce.
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom
stanovenej lehote 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zák.č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Na základe vyššie uvedených skutočností o d p o r u č a m Obecnému
zastupiteľstvu v Brvništi predložený návrh rozpočtu na rok 2019 schváliť
a viacročný rozpočet zobrať na vedomie.
V Brvništi 14.3.2020
Ing. Ján Zelinka
hlavný kontrolór

