
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu pre
rok201l.2012 a2013

V zmysle Zákona o obecnom zriaďení z. č, 36911990 Zb. v znení neskorších predpisov $
18f ods. 1, písm. c) predkladrím do oZ v Jakubanoch toto odborné stanovisko:

Návrh rozpočtu pre roky 20II, 2012 a20I3 je spracovaný v súlade so zákonmi č.
58312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách uzemnej samosprávy, 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 56412004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu
dane z príjmov územnej samospráve,36911990 Zb. o obecnom zriadení, 58212004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, 59712003 o financovani základných škól, stredných škól a školských zariadení
aje zostavený podťa rozpočtovej klasifikácie ustanovenej MF SR. Vnútorne sa člení na
časť

N bežný rozpočet _ obsahuje bežné príjmy a výdavky

rok 201 i rok2012 rok 2013

Bežnépríjmy: |.293.648,- € I.243.654.. € I.3lI.382,- €
Bežné výdavky: 1.151.548,- €  1.054.813,- €  |.057.I49,- €

Rozpočet pre všetky rok 2011 je prebýkový a aj pre ostatné roky je prebytkový.

B/ kapitálový rozpočet - obsahuje kapitálové príjmy a výdavky

rok 2011 rok2012 rok 2013

Kapitálové príjmy: 945.39I,.€ 500,-€ 500'.€
Kapitálové výdavky: I.402.603,- € 71.800,- € 50.000,- €

Rozpočet pre všetky roky je schodkový' schodok sa musí uhradiť návratnými
zďrojmi financovania splácanými z beŽného rozpočtu a v prípade potreby
finančnými prostriedkaní z minulých rokov.

V zmysle z' ě.36911990 Zb. o obecnom zriadenív znení neskorších predpisov $ 9
ods. 3 bol návrh rozpočtu zverejnený pred schválením najmenej 15 dní
spósobom v obci obvyklým.

2' Prýmov á časť rozpočtu:

- podielové dane, miestne dane, miestny poplatok a správne poplatky sú rozpočtované
v súlade so všeobecne záváznými právnymi predpismi a VZN, sú rozpočtované reálne,

- vlastné príjmy sú rozpočtované reálne,



hlavným zdrojom príjmu sú podielové dane, ktoré v roku 2011 činia 530.000,-€, čo je
oproti upravenému rozpočtu roku 2010 nárast o 114.000,-€,

ďalším zdrojom príjmu sú dotácie a príspevok na činnosť ZŠ v celkovej sume pre rok
2011 610.000,- €, ktoré sa v celom rozsahu použijú na činnosť ZŠ,

ďalším zdrojom príjmov sú miestne dane, miestne poplatky, správne poplatky, prjjmr
z prenájmu ,-prýmy zpredaja výrobkov, tovarov a služieb, dotácie a transfery zo ŠR a
iné drobné príjmy, ktoré pre rok 2011 činia I53.648,-c.

3. Výdavková časť rozpočtu:

- štruktúra rozpočtu je v podstate až na malé odchýlky totoŽná s predchádzaj,Úcim
rokom, rozdiely sú samozrejme iba vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu, ktory
zobrazuje investičné zámery obce v danom rozpočtovom roku,

- finančnú návratnosť investícii nehodnotím,keďže sú orientované na správu arozvoj
obce ( výstavba 1 x 16 b' j,,552.668'-€, ochranná brádza - Carinka 40.000'-€, nákup
[INC - pracovného stroja 40.000,-€' chodník k býovkám 7.000,-€, preventívne
opatrenia na ochranu pred povod řtami 7 62.] 3 5, -€),

- dotácie su zrozpočtu poskýované iba na plnenie úloh vo verejnom záujme (škola,
pre dško l sk é zariadenie),

- obec nemá zriadené právnické osoby' ktoqfm by poskyovala dotácie aaní
nerozpočtuje posk1tovanie dotácií cuďzím Po aFo, rovnako nerozpočtuje vklad do
majetku združenia. obcí alebo Po,

- obec má poskytnutý úver na obdobie 30 rokov na výstavbu býovky blok A aB zo
ŠFRB, celkové splátky úverov (istiny) v roku 2011 sú rozpočtované v sume 37.400,-€,

- výdavky sú rozpočtované reálne'

Záver:

odporučam oZ v Jakubanoch návrh rozpočtu schváliť po vysporiadaní schodku v

kapitálovom rozpočte prebykom beŽného rozpočtu v roku 20II azrezewného fondu.

Rozpočty na roky 2012 a2013 sú iba orientačné a odporúčam ich oZ zobrať na vedomie.

V Jakubanoch dňa I4.I2,20I0

lav Kundťa
ontrolór obce


