Obec Štefanov – kontrolór obce
Vec: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Štefanov na rok 2021.
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 2021.
Východiská spracovania stanoviska k návrhu rozpočtu.
Pri spracovaní stanoviska, som vychádzal z predloženého návrhu rozpočtu obce Štefanov
/ďalej len návrh rozpočtu/ na rok 2021 na základe dvoch hľadísk:
1) Z hľadiska zákonnosti predloženého návrhu rozpočtu obce Štefanov na rok 2021
A. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi:
Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej
zodpovednosti, so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov aj zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia
platných právnych predpisov :
➢ Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov
➢ Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
➢ Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve v znení zmien a doplnkov
➢ Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení zmien a doplnkov
➢ Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení zmien a doplnkov
B. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými smernicami obce
Štefanov:
- VZN č. 2/2019 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. 3/2019 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 Štefanov:

Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce Štefanov a na webovej stránke obce
dňa 30.11.2020, t.j. v zákonom stanovenej lehote, najmenej 15 dní pred jeho schválením v OZ v
súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

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 zo dňa 08.12.2004 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). Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa
Príručky na zostavenie
návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023
č.
MF/009168/2019-411 vydanej MF SR v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Východiská tvorby návrhu rozpočtu.
Východiskom pre návrh rozpočtu je vládny návrh zákona o štátnom rozpočte SR na rok
2021 predložený NR SR dňa 15.10.2020, ktorý NR SR schválila dňa 09.12.2020. Ku dňu
zverejnenia návrhu rozpočtu mesta nebol ešte tento zákon schválený. Pri tvorbe návrhu sa
vychádza aj z predpokladaných výsledkov hospodárenia obce Štefanov za rok 2020 k 31.12.
2020 a v predchádzajúcich sledovaných rokoch.
Uvedený návrh rozpočtu obce na rok 2021 predstavujú očakávané príjmy a výdavky.
Rozpočet je navrhovaný ako prebytkový. Prebytok je rozpočtovaný vo výške 2 430 €.
Návrh rozpočtu na rok 2021 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 2021 ( v € ) je navrhovaný v štruktúre nasledovne:
Bežné príjmy :
1 230 230
Kapitálové príjmy :
15 000
Príjmy finančné operácie:
170 000
Bežné príjmy sú navrhované na základe schválených sadzieb a poplatkov platných na rok 2021,
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 – 623 400
Nedaňové príjmy sú tvorené príjmami z podnikania a z vlastníctva majetku – 80 830
Granty a transfery sa týkajú najmä prenesených výkonov štátnej správy – 526 000
Kapitálové príjmy sú plánované príjmy z predaja pozemkov – 15 000
Finančné príjmy predstavuje prevod prostriedkov z rezervného fondu obce – 170 000

PRÍJMY SPOLU

1 415 230 €

Rozpočet výdavkov
Rozpočtom výdavkov obec zabezpečuje financovanie svojich funkcií vyplývajúcich z platného
práva
Rozpočet výdavkov na rok 2021 ( v € ) je navrhovaný v štruktúre nasledovne:
Bežné výdavky:
489 000
Školstvo
693 600
Kapitálové výdavky:
156 300
Výdavky finančné operácie:
73 900
Bežné výdavky sa skladajú z nasledovných položiek:
Výdavky na činnosť a chod OÚ
274 900
Ochrana pred požiarmi + CO
12 000
Nájomné byty
10 000
Pozemné komunikácie
15 000
Odpadové hospodárstvo
75 000
Kanalizácia
15 000
Verejná zeleň
10 000
Verejné osvetlenie
15 000
SKAND
1 200
Zdravotné stredisko
1 500
Šport
11 000
Kultúra
10 000
Miestny rozhlas
1 000
Cintorín a Dom smútku
12 000
Opatrovateľky
11 900
Splácanie úrokov
13 500
Školstvo
693 600
Kapitálové výdavky
Splácanie motorového vozidla
Strecha na materskej škole
Vybudovanie parkovísk
Finančné operácie
Splácanie istiny úverov
VÝDAVKY SPOLU

6 300
120 000
30 000
73 900
1 412 800

ZÁVER:
Návrh rozpočtu na rok 2021 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Návrh rozpočtu na rok 2021 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 2021 schváliť
Ing. Roman Sova v.r.
hlavný kontrolór

