
odborné stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Jakubany

na roky 2Ol2 - 2Oí.4

V zmysle s l8f, odsek 1, písmeno c) zákona č' 369/tggo zb, o obecnom zriadení
V z.n.p. predk|adám odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu
obce na roky Z'OLZ - ZOL4.

odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2OI2
2014(d,a|ej |en ,,odborné stanovisko..) bo|o spracované na zák|ade pred|oženého
návrhu viacročné.ho rozpočtu na roky 2oL2 2o!4, ktorý bo| spracovaný v
súlade s 5 9 zákona č. 513/2oo4 

-Z.z, 
o rozpočtových pravid|ách úzéňhe3

samospráVy a o zmene a dop|není niektorých zákonov V z.n.p.

A. VÝ."oo'.*Á s'*couo"'o oo'o**É"o''o*ou''ro

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádza| z posúdenia pred|oženého
návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2oL2 2oL4 (d,a|ej |en ,,návrhrozpočtu'.) z dvoch h|,adísk:

1. Zákonnosť pred|oženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záváznými právnymi predpismi

Návrh.-rozpočtu bo| Spracovaný v sú|ade so zákonom č. 523l2oo4 Z.z. o
rozpočtorrých pravid1ách ve-rejnej správy a o zmene a doplnení niekiórýcň
zákonov-Vz.n.p. a zákona č. 583/2004 Z.z, o rozpočtovyctr pravid!ách
územnej samosprávy a o zmene a áop|není niektorých žákonoú u'.n.p.

Návrh rozpočtu zoh|,adňuje aj ustanovenia zákonov:
o č. 5a2l2oo4 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z,n,P., l1čl zák|áde ktorého v
sú|ade s $ 2 ods" 3 predmetného zákoná bolo vydáné Všeobecne závázné
nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom pop|atku za komuná|ne
odp.ady a drobné stavebné odpady (d,a|ej len VZN).
o č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovóm určení výnosu dane z príjmov
územnej samospráve a o zmene a dop|není niektorých zákonou o ..n.p., nu
zák|ade ktorého v súlade s $ 3 predmětného zákoná výnos dane ' pi6'ou
fyzických osób je v prís|ušnom rozpočtovom roku príjmo' r.b.počtov obcí.
: č. 597l2oo3 Z.z. o financovaní záktadných škól' 

"tňang"t' 
škóI a

školských zariadení v znení neskorších predpi'bu a ostatné súvisiace právne
normy.

1.2. Súlad so všeobecne záváznými nariadeniami obce

Návrh. rozpočtu bo| spracovaný V sú|ade s všeobecne záváznými
nariadeniami obce

1'3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce



Návrh rozpočtu bo| zverejnený v obci obvyklým spósobom na úradnej tabuli
obce v zákonom stanovenej |ehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schvá|ením v
súlade s s 9 ods' 2 zákona č,.369l199o Zb. o obecnom zriadení v z" n. p.

2. Metodická správnosť pred|oženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu bo| spracovaný pod|,a rozpočtovej k|asifikácie v súlade s
opatrením MF sR č. MF/010175l2oo4.42| ktorým sa ustanovuje
druhová, organizačná a ekonomická k|asifikácia rozpočtovej klasifikácie
v z.n.p.' ktorá je závázná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.

Návrh rozpočtu bol spracovaný v sú|ade s Príručkou na zostavenie návrhu
rozpočtu verejnej správy na roky 2ot2 až2oL4 č. MFloo8o83/2o11.411
(zverejnenej vo Finančnom spravodajcovi č. 2l2ol1) a dodatkom č. 1
k Príručke na zostavenie rozpočtu verejnej správy na roky 2oL2 až 2oL4
k prílohe 1 ',Kódy zdrojov.. č. MF/016L79/2o11.411 (zverejnené vo FS
5l2OLL).

B. VÝcHoorsrÁ rvoneY NÁvnHu nozpočru

Návrh rozpočtu vychádza zo schvá|ených východísk rozpočtu verejnej správy na
roky 20L2 _ 2014, z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 - 2014 a
z vývoja hospodárenia obce v roku 20tI a v predchádzajúcich s|edovaných
rokoch.

C.Tvongn NÁvnHu nozpočru

Návrh rozpočtu je spracovaný podl'a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o Zmene a dop|není niektorých zákonov
V z.n.p. v č|enení pod|,a 59 ods. 1citovaného zákona na:
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok - rok 20L2,
b) rozpočet na rok nas|edujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 20t3,
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet pod|,a
písmena b) - rok 2ot4,

Viacročný rozpočet na roky 20L2 _ 20t4 je zostavený v rovnakom č|enení, v
akom sa zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na
prís|ušný rozpočtový rok je závázný, rozpočty na nas|edujúce dva rozpočtové
roky nie sú závázné, majú |en orientačný charakter, ich ukazovate|e sa spresňujú
v d'a|ších rozpočtových rokoch.

Viacročný rozpočet na roky 20L2 - 2014 sa v sú|ade s S 10 ods. 3 až7 zákona
č.583/2004 Z,z, o rozpočtových pravid|ách územnej samospráVy a o zmene a
dop|není niektorých zákonov V z,n.p. vnútorne č|ení na:
a) bežný rozpočet, t'j. bežné prumy a bežné výdavky,
b) kapitá|ový rozpočet, t.j. kapitálové pr|jmy a kapitá|ové výdavky,



c) finančné operácie.
Vo viacročnom rozpočte na roky 2012 _ 2oL4 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR
v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym
fondom, k zriadeným a za|oženým právnickým osobám a k rozpočtom vyšších
územných ceIkov.

Na schvá|enie je pred|ožený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2Ot2 _
2Ot4:

v č|enení:

F inančné o

1 .508 .492 1 .319 .859 r.287.343
1 .508 .492 1 .319 .859 1.136.277

L.278.4t5 1 .280 .943
r .L77.892 1 .  130 .459 1.093.577

100.523 152 .541

42.700

Bežné príjmy:



H|avným zdrojom príjmu-je výnos dane pre územnú samosprávu Vsume
480.000 € a transfer pre ZS v sume 638.770 €. ostatné daňové a nedaňové
pr|jmy obce činia 159.645 €. Bežné prumy sú rozpočtované reálne

Kapitálové príjmyl

Kapitá|ové prumy zoh|,adňujú v|astné prrjmy obce za predaj pozemkov
v ce|kovej sume 500 €. Kapitá|ové prfmy sú rozpočtované reá|ne.

Finančné operácie:

Príjmová časť finančných operácií je rozpočtovaná V sume 229,577 € a tvorí
ju príjem z rezervného fondu obce. Príjmy finančných operácií sú rozpočtované
reálne.

štruktúra bežného rozpočtu vychádza zo skutočností dosiahnutých v roku
20LL a je nastavená na potreby obce v roku 2Ot2 . Štruktúra kapitá|ového
rozpočtu zodpovedá rozpracovaným investičným akciám a zámerom v obci.
U finančných operácií výdavková časť zodpovedá p|ánovaným sp|átkam úverov
zo SFRB.

Finančnú návratnosť investícií nehodnotím, kedŽe sú orientované na správu
a rozvoj obce a nie na podnikatel,skú činnosť.

Dotácie z rozpočtu sú poskytované iba n.a p|nenie ú|oh vo verejnom záujme.
obec má poskytnutý d|hodobý úver zo Šrng súvisiaci s investíciami v obci do

výstavby bytoviek. Ce|kové sp|átky úverov sú p|ánované na sumu 38"600 € .

Výdavková časť rozpočtu je rozpočtovaná reá|ne.

E. ZrnNurrn

Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2OL2 - 2014 je spracovaný v súlade so
všeobecne záváznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2oo4 Z,z. o
rozpočtových pravid|ách verejnej správy a o zmene a dopInení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 513l2oo4 Z,z, o
rozpočtových pravid|ách územnej samospráVy a o zmene a dop|není niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu zoh|,adňuje aj ustanovenia
zákona č. 58212004 Z.z, o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komuná|ny 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, 59712003 Z.z' o f inancovaní zák|adných škól, stredných
škó| a ško|ských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace
právne normy.
Návrh rozpočtu bo| spracovaný v sú|ade so všeobecne záváznými nariadeniami
a internými predpismi obce.
Návrh rozpočtu pre rok 20t2je postavený ako vyrovnaný, rozpočet na rok 2013
je postavený tiež ako vyrovnaný a rozpočet pre rok 2014 je postavený ako
prebytkový.



Návrh rozpočtu bo| verejne sprístupnený v obci spósobom obvyk|ým v zákonom
stanovenej |ehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schvá|ením v sú|ade s $ 9 ods.
2 zákona č. 369/L99o zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Odporúčam 0Z v ]akubanoch návrh rozpočtu na rok 2012 schválié ako
vyrovnaný. Rozpočty na roky 2013.20l.4 sú iba orientačné a odporúčam
ich CIZ zobrať na vedomie.
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