Obec Štefanov – kontrolór obce
Vec: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Štefanov na rok 2019.
Podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a
doplnkov predkladám stanovisko k návrhu rozpočtu obce Štefanov na rok 2019.
Východiská spracovania stanoviska k návrhu rozpočtu.
Pri spracovaní stanoviska, som vychádzal z predloženého návrhu rozpočtu obce Štefanov
/ďalej len návrh rozpočtu/ na rok 2019 na základe dvoch hľadísk:
1) Z hľadiska zákonnosti predloženého návrhu rozpočtu obce Štefanov na rok 2019
a) Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi:
- Návrh rozpočtu je v súlade so zákonom 369/1990 Z z o obecnom zriadení
- Návrh rozpočtu je v súlade so zákonom 583/2004 Z z o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy
- Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona 597/2003 Z z o financovaní základných
škôl a školských zariadení v platnom znení
- Návrh rozpočtu je v súlade s ústavným zákonom 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti
- Návrh rozpočtu je v súlade so zákonom 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej
správy
- Návrh rozpočtu je v súlade so zákonom 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z
príjmov územnej samospráve
- Návrh rozpočtu je v súlade s Nariadením vlády 668/2004 o rozdeľovaní a poukazovaní
výnosu dane z príjmov územnej samospráve
-Návrh rozpočtu je v súlade so zákonom 582/2004 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
b) Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými smernicami obce Štefanov
- VZN č. 2/2009 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
- VZN č. 3/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
- VZN č. 5/2013 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľské
služby
- VZN č. 1/2013 o miestnych daniach
- Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Štefanov
- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Štefanov
c) Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce:
- Návrh rozpočtu bol sprístupnený verejnosti na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej
lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schvaľovaním
2) Z hľadiska metodickej správnosti návrhu záverečného účtu:
Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF
SR č. MF/010175/2004 - 42 (Finančný spravodajca č. 14/2004) v znení neskorších predpisov,
ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
a ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy. Podľa nej sa jednotne určujú
a triedia príjmy a výdavky rozpočtu vrátane ich vecného vymedzenia a finančné operácie
s finančnými aktívami a pasívami.

Návrh rozpočtu je aj v súlade s vyhl. č. 257/2014 Z.z. , ktorou sa vydáva štatistická
klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG) a v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu
rozpočtu verejnej správy na rok 2016 - 2018 zverejnenou pod č. MF /008154/2015-411 vo
Finančnom spravodajcovi č. 4/2015. Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na
vyššie uvedené roky bola vydaná v súlade § 14 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a obsahuje textovú a prílohovu časť. V zmysle Príručky jednotlivé subjekty, ktorých
rozpočty tvoria rozpočet verejnej správy, zapracujú do návrhov rozpočtov finančné toky zo
štátneho rozpočtu v súlade s návrhom štátneho rozpočtu schváleného vládou. Vláda SR návrh
Zákona o štátnom rozpočte na rok 2019 schválila.
Východiská tvorby návrhu rozpočtu.
Návrh rozpočtu je spracovaný na základe návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 20172019, ktorý bol predložený vládou SR a vychádza aj z predpokladaných výsledkov hospodárenia
obce Štefanov za rok 2018 k 31.12.2018 a v predchádzajúcich sledovaných rokoch.
Uvedený návrh rozpočtu obce na rok 2019 predstavujú očakávané príjmy a výdavky.
Rozpočet je navrhovaný ako prebytkový. Prebytok je rozpočtovaný vo výške 207 992,85 €.
Návrh rozpočtu na rok 2019 je v súlade so zákonom č.583/2004
Rozpočet príjmov
Rozpočtové príjmy sú zdrojom výdavkov a sú predpokladom na zabezpečenie plnenia funkcií
obce.
Rozpočet príjmov na rok 2019 ( v € ) je navrhovaný v štruktúre nasledovne:
Bežné príjmy :
1 074 827
Kapitálové príjmy :
1 000
Príjmy finančné operácie:
213 385,85
Bežné príjmy sú navrhované na základe schválených sadzieb a poplatkov platných na rok 2019,
uzatvorených a platných nájomných zmlúv a predpokladaných transferov na prenesený výkon
štátnej správy.
Daňové príjmy z rozpočtu bežných príjmov tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku
celkových príjmov rozpočtu – 591 720
Nedaňové príjmy sú tvorené príjmami z podnikania a z vlastníctva majetku – 82 560
Granty a transfery sa týkajú najmä prenesených výkonov štátnej správy – 400 547
Kapitálové príjmy sú plánované príjmy z predaja pozemkov – 1 000
Finančné príjmy predstavuje zostatok finančných prostriedkov z minulého roka – 213 385,85

PRÍJMY SPOLU

1 289 212,85 €

Rozpočet výdavkov
Rozpočtom výdavkov obec zabezpečuje financovanie svojich funkcií vyplývajúcich z platného
práva
Rozpočet výdavkov na rok 2019 ( v € ) je navrhovaný v štruktúre nasledovne:
Bežné výdavky:
461 510
Školstvo
531 410
Kapitálové výdavky:
14 400
Výdavky finančné operácie:
73 900
Bežné výdavky sa skladajú z nasledovných položiek:
Výdavky na činnosť a chod OÚ
265 500
Ochrana pred požiarmi
10 000
Nájomné byty
10 100
Pozemné komunikácie
8 500
Odpadové hospodárstvo
50 000
Kanalizácia
30 000
Verejná zeleň
7 500
Verejné osvetlenie
15 000
SKAND
1 360
Zdravotné stredisko
3 300
Šport
11 100
Kultúra
12 500
Miestny rozhlas
1 000
Cintorín a Dom smútku
14 300
Opatrovateľky
7 850
Splácanie úrokov
13 500
Školstvo
531 410
Kapitálové výdavky
K. systém, Miestnosť pre hrobárov, Umývačka, Detské ihrisko
Finančné operácie
Splácanie istiny úverov
73 900
VÝDAVKY SPOLU

14 400

1 081 220 €

ZÁVER:
Návrh rozpočtu na rok 2019 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Návrh rozpočtu na rok 2019 pred jeho schválením v zmysle § 9 ods.2 zákona 369/1990 a §
16 ods.9 zákona 523/2004 bol zverejnený na úradnej tabuli obce.
Na základe tohto stanoviska a skutočností v ňom uvedených odporúčam obecnému
zastupiteľstvu v Štefanove:
- Návrh rozpočtu obce Štefanov na rok 2019 schváliť
Ing. Roman Sova v.r.
hlavný kontrolór

