Hlavný kontrolór obce Krásna Lúka

STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA
K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE KRÁSNA LÚKA
NA ROK 2016
V súlade s §18 f ods. 1. písm. c) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu
rozpočtu obce Krásna Lúka na rok 2016 a viacročného rozpočtu na r. 2016-2018.
Odborné stanovisko bolo predložené k návrhu rozpočtu obce Krásna Lúka na
rok 2016 a bolo spracované na základe predloženého viacročného rozpočtu na roky
2016-2018.

Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými predpismi:
zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane
z príjmov územnej samospráve
zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Návrh

rozpočtu

bol

spracovaný

v súlade

so

všeobecne

záväznými

nariadeniami obce, ktorými sú upravené povinnosti daňového a poplatkového
charakteru. Bol spracovaný v zmysle zásad rozpočtového hospodárenia obce Krásna
Lúka a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Krásna Lúka.

Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade
s opatrením
Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-42 v znení zmien
a doplnkov, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia,
ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtu územnej samosprávy.

Tvorba návrhu rozpočtu

Viacročný rozpočet na roky 2016-2018 je zostavený v rovnakom členení,
v akom sa zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce pre
príslušný rok je záväzný, rozpočty na následné dva roky majú len orientačný
charakter a ich ukazovatele budú v ďalších rokoch spresňované.
Viacročný rozpočet na roky 2016-2018 sa v súlade s §10 odst.3 až 7 zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vnútorne člení na:
a/ bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet)
b/ kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet)
c/ finančné operácie.

Predložený návrh programového rozpočtu na rok 2016 je zostavený ako
vyrovnaný:

Celkový objem príjmov:
Celkový objem výdavkov:
v členení :

294 973,22 Eur
294 973,22 Eur

Príjmy
Položka
111 Daň z príjmov FO
121 Daň z nehnuteľnosti
133 Dane za špecif.sl.
212 Príjmy z vlastníctva
221 Administrat.poplatky
223 Popl. a platby
242 Úroky z vkladov
312 Transfery v rámci VS

Eur
202 000
5 750
7 480
1 050
600
4 900
10
73 183,22

Bežný rozpočet

294 973,22

SPOLU PRÍJMY

294 973,22

Výdaje
Položka
Eur
0111 Výkonné a zákonodarné
orgány
94 927,22
0112 Fin. a rozp.záležitosti
3 965
0320 Ochrana pred požiarmi
1 410
0451 Cestná doprava
1 300
0510 Nakladanie s odpadmi
11 000
0520 Nakladanie s odpad.vodami
4 833
0620 Rozvoj obce
15 484
0640 Verejné osvetlenie
4 700
0820 Kultúrne služby
4 450
0840 Nábož.a iné spol.služby
470
0911 Predprimárne vzdelávanie-MŠ
29 278
0950 CVČ,ŠKD
5 724
09211 Základná škola
70 611
09602 Školská jedáleň
16 920
1020 Staroba
400
Bežný rozpočet
265 472,22
0111 Pozemky, rekonštrukcie
5 000
0620 Rozvoj obce
24 501
Kapitálový rozpočet
29 501
SPOLU VÝDAVKY
294 973,22

Pri návrhu rozpočtu na r. 2016 boli zohľadnené položky rozpočtu za r. 2015,
číže vychádzalo sa z plnenia rozpočtu obce za r. 2015 a plánovaných projektov v r.
2016.
Rozpočet obce tak ako je navrhovaný, spĺňa podmienky zákona č.583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Záver:
Návrh rozpočtu bude zverejnený v obci obvyklým spôsobom v zákonom
stanovenej lehote – najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade § 9 odst.2
zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení.

Na základe uvedeného odporúčam obecnému zastupiteľstvu
s ch v á l i ť rozpočet Obce Krásna Lúka na rok 2016
a rozpočet na roky 2017 - 2018 zobrať na vedomie ako informatívnu správu.

Krásna Lúka 26.11. 2015

...........................................
Ing. Terézia Kaperáková
hlavný kontrolór obce

