Stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Kuzmice
na roky 2011 – 2013 a k návrhu rozpočtu obce Kuzmice na rok
2011
V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. predkladám odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu
obce na roky 2011 – 2013 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2011:
Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2011 – 2013
a k návrhu rozpočtu obce na rok 2011 (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo
spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2011
– 2013 a návrhu rozpočtu na rok 2011, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého
návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2011 – 2013 a návrhu rozpočtu obce
na rok 2011 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z dvoch hľadísk:
1.

Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p. a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:
• č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p., na základe ktorého v
súlade s § 2 ods. 3 predmetného zákona bolo vydané Všeobecne záväzné
nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len VZN).
• č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov
územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., na
základe ktorého v súlade s § 3 predmetného zákona výnos dane z príjmov
fyzických osôb je v príslušnom rozpočtovom roku príjmom rozpočtov obcí vo
výške 70,3 %,
• č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a
školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne
normy.
1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s všeobecne záväznými
nariadeniami obce - VZN - Zásady rozpočtového hospodárenia a VZN o

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady).
1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany Obce Kuzmice
Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom : na úradnej tabuli
obce v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v
súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s
Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje
druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
v z.n.p., ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU
Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy na
roky 2011 – 2013, z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011 – 2013 a
z vývoja hospodárenia obce v roku 2010 a v predchádzajúcich sledovaných
rokoch.

C.TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU
Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p. v členení podľa §9 ods. 1 citovaného zákona na:
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2011,
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2012,
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa
písmena b) – rok 2013.
Viacročný rozpočet na roky 2011 – 2012 je zostavený v rovnakom členení, v
akom sa zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na
príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové
roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú
v ďalších rozpočtových rokoch.

Viacročný rozpočet na roky 2011 – 2013 sa v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v z.n.p. vnútorne člení na:
a) bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,
b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
c) finančné operácie.
Vo viacročnom rozpočte na roky 2011 – 2013 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR
v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym
fondom, k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám -

podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa poskytli prostriedky z rozpočtu, k
rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU
Na schválenie je predložený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2011 –
2013 a návrhu rozpočtu obce na rok 2011:
Rozpočet celkom:
Rozpočtové roky
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce: prebytok
rozpočtu – schodok rozpočtu

2010
758 938,97
758 938,97

2011
758 938,97
758 938,97
-

2012
758 938,97
758 938,97
-

2010
748 507,17
723 418,84

2011
748 507,17
723 418,84

2012
748 507,17
723 418,84

+ 25 088,33

+ 25 088,33

+ 25 088,33

2010
0
4 165

2011
0
4 165

2012
0
4 165

- 4 165

- 4 165

- 4 165

2010

2011

2012

-

v členení:
Bežný rozpočet:
Rozpočtové roky
Bežné príjmy celkom
Bežné výdavky celkom
Hospodárenie obce: prebytok
rozpočtu – schodok rozpočtu
Kapitálový rozpočet:
Rozpočtové roky
Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky celkom
Hospodárenie obce: prebytok
rozpočtu – schodok rozpočtu
Finančné operácie:
Rozpočtové roky
Príjmové finančné operácie
celkom
Výdavkové finančné operácie
celkom
Hospodárenie obce: prebytok
rozpočtu – schodok rozpočtu

10 431,80

10 431,80

10 431,80

31 355,13

31 355,13

31 355,13

- 20 923,33

- 20 923,33

- 20 923,33

Tvorba návrhu rozpočtu príjmov
vychádza z celkového predpokladaného
objemu:
- daňových príjmov – 330 893,51 €, z predpokladaného výberu dane z príjmov
fyzických osôb, tzv. podielová daň zo ŠR – 293 811 € a z predpokladaného
výnosu z výberu miestnych daní a poplatkov v očakávanom objeme
37 082,51 €,
- nedaňových bežných príjmov – 42 621,47 €, t.j. z výberu administratívnych a
iných poplatkov, z platieb za poskytované služby od občanov, z úrokov zo
zostatku prostriedkov na bankových účtoch,

Príjmom rozpočtu budú aj transfery, t.j. dotácie poskytované obci z rozpočtov
jednotlivých rozpočtových kapitol v rámci financovania prenesených kompetencií,
ďalšie dotácie zo ŠR a účelové dotácie z rozpočtov obcí v celkovej rozpočtovanej
výške 374 992,19 €
V roku 2011 sa uvažuje so získaním kapitálových dotácií z EU na úpravu
centrálnej časti obce vo výške 370 000 €- po podpísaní zmluvy je potrebné
upraviť rozpočet.
Predkladaný návrh rozpočtu príjmov je potrebné považovať za rámcový (je
spracovaný do výšky predpokladaných daňových a nedaňových príjmov, dotácií
a transferov), ktorý prejde určitým vývojom v súvislosti s ich plnením a to najmä
s plnením daňových príjmov (vplyv finančnej krízy), a v súvislosti s poskytnutím
účelových dotácií.
Vo výdavkovej časti predstavuje návrh rozpočtu celkový objem 758 938,97 € ,

Rovnako aj predkladaný návrh rozpočtu výdavkov je potrebné považovať za
rámcový, ktorý prejde určitým vývojom, najmä v súvislosti s plnením bežných
príjmov rozpočtu a s reálnou tvorbou investičných zdrojov (dofinancovanie
kapitálových výdavkov zo zdrojov rezervného fondu pri schválení záverečného
účtu za rok 2011

ROZPOČET PRÍJMOV
Vývoj príjmovej časti rozpočtu za roky 2005-2011

/ 2005- 2008v Sk, 2009-2012 v Eurách/
Rok

Rozpočet príjmov celkom

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

17 194 192
19 304 000
20 191 386
22 308 210
883 974 €
726 004 €
758 938,97 €

Skutočnosť naplnenia príjmov
celkom
32 347 685
24 814 000
23 824 122
24 076 000
824 905 €
738 002,45 €

V tabuľke sú prehľadným spôsobom spracované základné údaje pre porovnanie
vývinu príjmov za obdobie rokov 2005 – 2011.

1. BEŽNÉ PRÍJMY
1.1.

Vývoj daňových príjmov za roky 2005-2012

/ 2005- 2008v Sk, 2009-2012 v Eurách/
Rok

Rozpočet daňových príjmov

Skutočnosť naplnenia
daňových príjmov

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

7 491 370
8 976 000
9 347 783
10 824 000
399 399
301 122
330 893,51 €

8 108 232
8 752 000
9 186 167
10 596 000
346 003
258 624,75 €

/výnos dane z príjmov, daň z nehnuteľnosti, miestny poplatok za odpad/

1.1.1. Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu.
Najväčší podiel na náraste daňových príjmov má výnos dane poukazovanej
územnej samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu:

/ 2005- 2008v Sk, 2009-2011 v Eurách/
Rok

Rozpočet daňových príjmov

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

6 454 000
7 955 000
8 390 000
9 790 000
370 737
266 256
293 811 €

Skutočnosť naplnenia
daňových príjmov
7 312 880
8 004 000
8 473 167
9 790 000
319 799
233 453,56 €

Rozpočtovanie týchto príjmov nie je problematické; výnos dane je stanovený
zákonom
č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov
územnej samospráve.
Z týchto príjmov sa zabezpečuje financovanie originálnych kompetencií, vrátane
všetkých originálnych pôsobností presunutých a presúvaných z orgánov štátnej
správy.
V nasledujúcej tabuľke je prehľad vývoja dane z nehnuteľnosti:

/ 2005- 2008v Sk, 2009-2011 v Eurách/
Rok

Rozpočet daňových príjmov

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

823 000
671 000
605 816
606 000
17 030
17 720
19 245,99 €

Skutočnosť naplnenia
daňových príjmov
611 000
526 000
494 885
503 000
15 409
14 175,31 €

Vývoj poplatoku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad:

/ 2005- 2008v Sk, 2009-2012 v Eurách/
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Rozpočet
255 370
345 000
337 967
426 000
11 200
16 746
17 386,52 €

Skutočnosť
169 167
210 000
206 825
291 000
10 367
10 995,88 €

Ostatné miestne dane
Ide o daň za daň za užívanie verejného priestranstva,
V návrhu rozpočtu je uvedená rozpočtovaná výška týchto miestnych daní v sume
450 €.
1.2. Nedaňové príjmy sú tvorené príjmami z podnikania, vlastníctva majetku
a z administratívnych poplatkov:

/ 2005- 2008v Sk, 2009-2011 v Eurách/
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Rozpočet
1 400 000
1 457 000
1 450 498
1 794 000
49 522
44 158
42 621,47

Skutočnosť
1 410 687
1 418 000
1 675 799
1 525 000
49 695
51 119,55

/ príjmom z prenájmu pozemkov, budov, bytov a nebytových priestorov, ktoré sú
plánované v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv,administratívne
poplatky, príjmom z poplatkov
za udelenie individuálnej licencie na
prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov a príjmom
z odvodu z výťažku stávkovej kancelárie, ktoré platia právnické osoby, ktoré
spĺňajú všetky podmienky prevádzkovania v zmysle zákona č.171/2005 Z.z.
o hazardných hrách v z.n.p..
Dotácie a transfery
V návrhu rozpočtu sa uvažuje s dotáciami, ktoré budú poskytované obci z
rozpočtov jednotlivých rozpočtových kapitol v rámci financovania prenesených
kompetencií, s ďalšími dotáciami zo ŠR v celkovej rozpočtovanej výške
374 992,19 € / ÚP, ZŠ, HN, MŠ, VZDELÁVACIE POUKAZY, ŠKOLSKÉ POMÔCKY, OSOBITNÝ
PRÍJEMCA, EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA, MATRIKA /

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
Vývoj kapitálových príjmov za roky 2005-2012

/ 2005- 2008v Sk, 2009-2012 v Eurách/
Rok

Rozpočet kapitálových príjmov

2005

0

Skutočnosť naplnenia
kapitálových príjmov
8 174 000

2006
2007
2008
2009
2010
2011

0
0
815 000
6 000
0
0

5 056 000
20 000
815 000
6 000

0

0

V súvislosti s vývojom kapit.príjmov upozorňujem na uvážlivý prístup
k uzatváraniu
záväzkových
vzťahov
v oblasti
kapitálových
výdavkov,
upozorňujeml na povinnosť dodržiavať zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ROZPOČET VÝDAVKOV
Vývoj výdavkovej časti rozpočtu Obce Kuzmice za roky 2005-2011

/ 2005- 2008v Sk, 2009-2012 v Eurách/
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Rozpočet výdavkov
15 794 720
28 584 000
20 191 386
24 387 000
847 907
726 004
758 938,97

Skutočnosť čerpania výdavkov
20 471 876
28 681 000
23 283 793
23 209 000
810 264
738 735,52

1. BEŽNÉ VÝDAVKY
Vývoj bežných výdavkov za roky 2005-2012

/ 2005- 2008v Sk, 2009-2012 v Eurách/
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Rozpočet výdavkov
14 179 822
16 417 000
18 361 785
20 881 000
703 580
666 593
706 814,81

Skutočnosť čerpania výdavkov
15 272 559
16 944 000
18 644902
20 465 000
671 714
659 786

1. 1. BEŽNÉ VÝDAVKY PODĽA EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE
1.1.1. Vývoj mzdových výdavkov za roky 2008-2011

/ 2008 v Sk, 2009-2012 v Eurách/
Rok
2008
2009
2010

Rozpočet výdavkov
3 673 000
130 846
113 495

Skutočnosť čerpania výdavkov
3 532 000
123 056
102 494,38

2011

119 573,64

/ OCÚ,matrika,aktivačná,opatrovateľ, daň a odvody z dohôd/
1.1.2. Vývoj prevádzkových výdavkov za roky 2008-2012
Rok
2008
2009
2010
2011
2012

Rozpočet výdavkov
4 379 000 Sk
109 176 €
114 565 €
107 981,25

Skutočnosť čerpania výdavkov
3 773 000 Sk
109 176 €
100 873 €

1.2. BEŽNÉ VÝDAVKY PODĽA FUNKČNEJ KLASIFIKÁCIE
výdavky verejnej správy (obce)v triede 01116 v sume 172 827,59
€ a tvoria ich výdavky na mzdy a povinné odvody pre zamestnancov
Obecného úradu položky 611 až 627, výdavky na tovary a služby
v položkách 631 až 637, ktoré zahŕňajú výdavky na energie, cestovné
náhrady, poštovné a telekomunikačné služby, výdavky na všeobecný
materiál, údržbu výpočtovej techniky, strojov, prístrojov a zariadení,
odmeny poslancom obec. zastupiteľstva, stravovanie pre zamestnancov
v zmysle zákona a ostatné tovary a služby potrebné pre činnosť a chod
obecného úradu, ktorý vykonáva a zabezpečuje
samosprávne funkcie
obce.
0112 –Finančná a rozpočtová oblasť – 840 €
bankám za vedenie účtov.
0133- matričná činnosť- 3 612,45 €

zahŕňa

poplatky

0170 – transakcie verejného dlhu – 8 500 € splácanie úrokov z úveru
03.2.0 – Ochrana pred požiarom –160 € – materiál a služby
0451- cestná doprava, sú rozpočtované výdavky v sume 901 €
0510 – Nakladanie s odpadmi -zahrnuté výdavky za zber a odvoz
všetkých druhov odpadov. Sú rozpočtované v sume 13 700 €
0610 – Rozvoj bývania- rozpočtované výdavky na údržbu bytového
hospodárstva vo výške 6 141 €
0620 – Rozvoj obci- výdavky na udržovanie verejnej zelene a obecné
služby vo výške 13 547,80 €- a účelovo určené prostriedky na povodňové
opatrenia

0640 – verejné osvetlenie – rozpočtované vo výške 6 300 €
0810 – Rekreačné a športové služby sú zahrnuté výdavky pre
športový klub v celkovej sume 4 942 €

–

0820 – Kultúrne služby sú rozpočtované výdavky pre súbor v celkovej
čiastke 1 098 €
08205 – knižnica- 458 €
08209 – ost.kultúr.služby – 1 500 € kultúr.akcie
V triede 0840- nábož. – výdavky vo výške 620 € sú rozpočtované len a
výdavky na údržbu obradnej sieni
09111 – Predškolská výchova sú rozpočtované výdavky v sume
66 510 € na mzdové prostriedky, vrátane odvodov pre učiteľky MŠ
a upratovačku MŠ a zároveň aj výdavky na tovary a služby, potrebné pre
činnosť a chod materskej škôlky. Túto inštitúciu štát nefinancuje, je
potrebné to vykryť z navýšených príjmoch výnosu dane z príjmov.
09131- školská jedáleň – 42 550
predchádzajúcemu roku o 8 260 €

€-

navýšenie

oproti

09121 - Základné vzdelanie (ZŠ) vo výške 368 670 € . Sú to
výdavky na činnosť a prevádzku základnej školy v rámci prenesených
kompetencií , ktoré sú pokryté štátnou dotáciou. Z originál. Je požiadavka
8 000 € na údržbu – maľovanie – doporučujem prehodnotiť
10202 – Ďalšie sociálne služby - staroba, sú navrhované výdaje
v sume 2 541 €, pre opatrovateľa. Na túto službu je potrebné tieto
výdavky pokryť z výnosu dane z príjmov.
2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Vývoj kapitálových výdavkov za roky 2005-2011
/2006-2008 v Sk, 2009-2010 v Eurách/

Rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Rozpočet kapitálových príjmov
5 056 000
20 000
0
6 000
0
0

Rozpočet kapitálových výdavkov
11 371 000
3 747 579
683 846
82 754
3 676 / skutočnosť 23 420,10 €/
4165

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v z.n.p. sa rozpočet obce zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Obec je
povinná zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový.
Bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežného
rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo
štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného
predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného
bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných
prostriedkov.
Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový; kapitálový
rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť
zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi
financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v
príslušnom rozpočtovom roku. Ak je bežný rozpočet alebo kapitálový rozpočet
zostavený ako prebytkový, možno prebytok príslušného rozpočtu použiť na
úhradu návratných zdrojov financovania.
Predpoklad vývoja výsledku hospodárenia v rokoch 2011 – 2013

v Eurách
Rozpočtové roky
Bežné príjmy celkom
Bežné výdavky celkom
Hospodárenie obce:
prebytok rozpočtu –
schodok rozpočtu
Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky
celkom
Hospodárenie obce:
prebytok rozpočtu –
schodok rozpočtu
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce:
prebytok rozpočtu –
schodok rozpočtu

2010
748 507,17
723 418,84

2011

2012

0

0

25 088,33
0
4 165

- 4 165
748 507,17
727 583,84
20 923,33

Návrh bežného rozpočtu je zostavený ako prebytkový v súlade s § 10 ods. 7
zákona č. 583/2004 Z.z..
Návrh kapitálového rozpočtu je zostavený ako schodkový v súlade s § 10 ods. 7
zákona č. 583/2004 Z.z.; tento schodok je v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.
krytý zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov v rezervnom fonde a
prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku.
ZHRNUTIE

Návrh viacročného rozpočtu Obce Kuzmice na roky 2011 – 2013 a návrh
rozpočtu Obce Kuzmice na rok 2011 je spracovaný v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Návrh rozpočtu zohľadňuje ustanovenia zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny 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. 597/2003
Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.
Návrh viacročného rozpočtu Obce Kuzmice na roky 2011 – 2013 a návrh
rozpočtu Obce Kuzmice na rok 2011

odporúčam

s ch v á l i ť

Ing. Agáta Vysokajová
h l a v n á k o n t r o l ó r k a Obce Kuzmice
Kuzmice, 28.1.2011

Stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Kuzmice
na roky 2008 – 2010 a k návrhu rozpočtu obce Kuzmice na rok
2008
V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. predkladám odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu
obce na roky 2008 – 2010 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2008:
Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2008 – 2010
a k návrhu rozpočtu obce na rok 2008 (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo
spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2008
– 2010 a návrhu rozpočtu na rok 2008, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého
návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2008 – 2010 a návrhu rozpočtu obce
na rok 2008 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z dvoch hľadísk:
1.

Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p. a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:
• č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p., na základe ktorého v
súlade s § 2 ods. 3 predmetného zákona bolo vydané Všeobecne záväzné
nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len VZN).
• č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov
územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., na
základe ktorého v súlade s § 3 predmetného zákona výnos dane z príjmov
fyzických osôb je v príslušnom rozpočtovom roku príjmom rozpočtov obcí vo
výške 70,3 %,
• č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a
školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne
normy.
1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s všeobecne záväznými
nariadeniami obce - VZN - Zásady rozpočtového hospodárenia a VZN o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady).
1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany Obce Kuzmice
Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom : na úradnej tabuli
obce v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v
súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s
Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje
druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
v z.n.p., ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu
rozpočtu verejnej správy na roky 2008 až 2010 č. MF/11852/2007-411
(zverejnenej vo Finančnom spravodajcovi č. 3/2007).

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU
Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy na
roky 2008 – 2010, z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2008 – 2010 a
z vývoja hospodárenia obce v roku 2007 a v predchádzajúcich sledovaných
rokoch.

C.TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU
Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p. v členení podľa §9 ods. 1 citovaného zákona na:
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2008,
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2009,
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa
písmena b) – rok 2010.
Viacročný rozpočet na roky 2008 – 2010 je zostavený v rovnakom členení, v
akom sa zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na
príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové
roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú
v ďalších rozpočtových rokoch.

Viacročný rozpočet na roky 2008 – 2010 sa v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v z.n.p. vnútorne člení na:
d) bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,
e) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
f) finančné operácie.
Vo viacročnom rozpočte na roky 2008 – 2010 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR
v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym
fondom, k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa poskytli prostriedky z rozpočtu, k
rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Na schválenie je predložený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2008 –
2010 a návrhu rozpočtu obce na rok 2008:v Sk
Rozpočet celkom:
Rozpočtové roky
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce: prebytok
rozpočtu – schodok rozpočtu

2008
22 308 230
22 308 230
-

2009
24 000 000
24 000 000
-

2010
25 000 000
25 000 000
-

2009
24 000 000
21 000 000

2010
25 000 000
22 000 000

+ 3 000 000

+ 3 000 000

2009
0
850 000

2010
0
1 200 000

- 850 000

- 1 200 000

2009
-

2010
-

1 743 210

1 743 210

- 1 743 210

- 1 743 210

v členení:
Bežný rozpočet:
Rozpočtové roky
Bežné príjmy celkom
Bežné výdavky celkom
Hospodárenie obce: prebytok
rozpočtu – schodok rozpočtu
Kapitálový rozpočet:
Rozpočtové roky
Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky celkom
Hospodárenie obce: prebytok
rozpočtu – schodok rozpočtu
Finančné operácie:
Rozpočtové roky
Príjmové finančné operácie
celkom
Výdavkové finančné operácie
celkom
Hospodárenie obce: prebytok
rozpočtu – schodok rozpočtu

2008
22 308 230
19 881 174
+ 2 427 056

2008
0
683 846
- 683 846

2008
1 743 210
- 1 743 210

Predložený návrh rozpočtu na rok 2008, ktorý posudzujem je zostavený ako vyrovnaný
s celkovými príjmami a výdavkami v sume 22 308 230, – Sk. Tento rozpočet je zostavený
podľa členenia na bežný, kapitálový a finančné operácie. Bežný rozpočet je zostavený ako
prebytkový v čiastke 2 427 056 Sk, pri rozpočtovaných bežných príjmoch v sume 22 308 230
Sk a bežných výdajoch v sume 19 881 174 Sk. Kapitálový rozpočet je zostavený ako
schodkový pri rozpočtovaní kapitálových príjmoch v sume 0 Sk a kapitálových výdajoch
v sume 683 846 Sk Príjmové finančné operácie nie sú rozpočtované a výdavkové finančné
operácie sú rozpočtované v sume 1 743 210 Sk, čo je splátka prijatých úverov na BJ,
telocvičňu, auto, VO.

ROZPOČET PRÍJMOV
Vývoj príjmovej časti rozpočtu za roky 2005-2010
V Sk

Rok

Rozpočet príjmov celkom

2005

17 194 192

Skutočnosť naplnenia príjmov
celkom
32 347 685

2006
2007
2008
2009
2010

19
20
22
24
25

304
191
308
000
000

000
386
210
000
000

24 814 000
23 824 122
X
X
X

V tabuľke sú prehľadným spôsobom spracované základné údaje pre porovnanie
vývinu príjmov za obdobie rokov 2005 – 2010.

1. BEŽNÉ PRÍJMY
1.1. Vývoj daňových príjmov za roky 2005-2010
v . Sk

Rok

Rozpočet daňových príjmov

2005
2006
2007
2008
2009
2010

7 491 370
8 976 000
9 347 783
9 962 783
10 300 000
10 800 000

Skutočnosť naplnenia
daňových príjmov
8 108 232
8 752 000
9 186 167
X
X
X

K 10/2007
/výnos dane z príjmov, daň z nehnuteľnosti, miestny poplatok za odpad/
1.1.1. Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu.
Najväčší podiel na náraste daňových príjmov má výnos dane poukazovanej
územnej samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu:
v . Sk

Rok

Rozpočet daňových príjmov

2005
2006
2007
2008
2009
2010

6 454 000
7 955 000
8 390 000
9 005 000
9 500 000
10 000 000

Skutočnosť naplnenia
daňových príjmov
7 312 880
8 004 000
8 473 167
X
X
X

K 10/2007
Rozpočtovanie týchto príjmov nie je problematické; výnos dane je stanovený
zákonom
č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov
územnej samospráve.
Z týchto príjmov sa zabezpečuje financovanie originálnych kompetencií, vrátane
všetkých originálnych pôsobností presunutých a presúvaných z orgánov štátnej
správy.
V nasledujúcej tabuľke je prehľad vývoja dane z nehnuteľnosti:
v . Sk

Rok

Rozpočet daňových príjmov

2005
2006

823 000
671 000

Skutočnosť naplnenia
daňových príjmov
611 000
526 000

2007
2008
2009
2010

605 816
605 816

494 885
X
X
X

Najproblematickejšie je rozpočtovať poplatok za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad:
v tis. Sk

Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Doporučujem
nedoplatkov.

Rozpočet
255 370
345 000
337 967
337 967

prehodnotiť

Skutočnosť
169 167
210 000
206 825
X
X
X

rozpočtovaný

poplatok

a

zohľadniť

navýšenie

1.2. Nedaňové príjmy sú tvorené príjmami z podnikania, vlastníctva majetku
a z administratívnych poplatkov:
v tis. Sk

Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Rozpočet
1 400 000
1 457 000
1 450 498
1 636 550

Skutočnosť
1 410 687
1 418 000
1 675 799
X
X
X

/ príjmom z prenájmu pozemkov, budov, bytov a nebytových priestorov, ktoré sú
plánované v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv, príjmom z
poplatkov za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier
prostredníctvom výherných prístrojov a príjmom z odvodu z výťažku stávkovej
kancelárie, ktoré platia právnické
osoby, ktoré spĺňajú všetky podmienky
prevádzkovania v zmysle zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách v z.n.p..
V skupine granty a transféry sú rozpočtované príjmy na aktivačnú činnosť,
ktorá zatiaľ prebieha v sume 600 000 Sk v zmysle podpísanej dohody o výške
finančných prostriedkov určených pre obec na materiál a pracovné náradie a na
mzdy pre koordinátorov. Na rozvoj školstva (ZŠ) v sume 9 990 000 Sk v rámci
štátneho rozpočtu – pre prenesený výkon štátnej správy, v sume 100 000 Sk na
matričnú činnosť a 18 897 Sk na evidenciu obyvateľstva a stavebný úrad.

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
Vývoj kapitálových príjmov za roky 2005-2010

v. Sk

Rok

Rozpočet kapitálových príjmov

2005
2006
2007
2008
2009
2010

0
0
0
0

Skutočnosť naplnenia
kapitálových príjmov
8 174 000
5 056 000
20 000
X
X
X

0

V súvislosti s vývojom kapit.príjmov upozorňujem na uvážlivý prístup
k uzatváraniu
záväzkových
vzťahov
v oblasti
kapitálových
výdavkov,
upozorňujeml na povinnosť dodržiavať zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ROZPOČET VÝDAVKOV
Vývoj výdavkovej časti rozpočtu Obce Kuzmice za roky 2005-2010
v . Sk

Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Rozpočet výdavkov
15 794 720
28 584 000
20 191 386
22 308 230

Skutočnosť čerpania výdavkov
20 471 876
28 681 000
23 283 793
X
X
X

1. BEŽNÉ VÝDAVKY
Vývoj bežných výdavkov za roky 2005-2010

v . Sk

Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Rozpočet výdavkov
14 179 822
16 417 000
18 361 785
19 881 174

Skutočnosť čerpania výdavkov
15 272 559
16 944 000
18 644902
X
X
X

1. 1. BEŽNÉ VÝDAVKY PODĽA EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE

1.1.1. Vývoj mzdových výdavkov za roky 2006-2010
v tis. Sk

Rok
2006
2007
2008
2009
2010

Rozpočet výdavkov
11 484 000
12 353 175
13 000 876

Skutočnosť čerpania výdavkov
11 475 000
12 264 321
X
X
X

1.1.2. Vývoj prevádzkových výdavkov za roky 2005-2010

1.2. BEŽNÉ VÝDAVKY PODĽA FUNKČNEJ KLASIFIKÁCIE
podľa tried.
výdavky
verejnej
správy
(obce)v triede
01116
v sume
4 972 827 000 Sk a tvoria ich výdavky na mzdy a povinné odvody pre
zamestnancov Obecného úradu položky 611 až 627, výdavky na tovary
a služby v položkách 631 až 637, ktoré zahrňajú výdavky na energie,
cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné služby, výdavky na
všeobecný materiál, údržbu výpočtovej techniky, strojov, prístrojov
a zariadení, odmeny poslancom obec. zastupiteľstva, stravovanie pre
zamestnancov v zmysle zákona a ostatné tovary a služby potrebné pre
činnosť a chod obecného úradu, ktorý vykonáva a zabezpečuje
samosprávne funkcie obce.
0112 –Finančná a rozpočtová oblasť – 17 000 Sk zahrňa poplatky
bankám za vedenie účtov.
0133- 100 000 Sk- matričná činnosť
0170 – transakcie verejného dlhu – 455 000 Sk splácanie úrokov z
úveru
03.2.0 – Ochrana pred požiarom –44 000 Sk – materiál a služby
0412 – Všeobecná pracovná oblasť, sú rozpočtované výdavky
z predpokladanej poskytnutej dotácie na aktivačnú činnosť na rok 2008,
ako mzdy s odvodami pre koordinátorov a zároveň na nákup pracovného
náradia (prípadne prístrojov a zariadení) a na nákup materiálu pre prácu
aktivačných pracovníkov v sume 600 000 Sk
0510 – Nakladanie s odpadmi -zahrnuté výdavky za zber a odvoz
všetkých druhov odpadov. Sú rozpočtované v sume 310 000,- Sk..
0610 – Rozvoj bývania- rozpočtované výdavky na údržbu bytového
hospodárstva vo výške 25 000,- Sk
0620 – Rozvoj obci- výdavky na udržovanie verejnej zelene vo výške

30 000 ,- Sk
0630- zásob.vodou- 30 000 Sk
0640 – verejné osvetlenie – rozpočtované vo výške 184 750 Sk
0810 – Rekreačné a športové služby sú zahrnuté výdavky na transfér
pre Telovýchovnú jednotu – športový klub v celkovej sume 136 000 Sk.
0820 – Kultúrne služby sú rozpočtované výdavky pre súbor v celkovej
čiastke 60 000 Sk.
08205 – knižnica- 20 000 Sk
08209 – ost.kultúr.služby – 35 000 Sk kultúr.akcie
V triede 0840- nábož. – výdavky vo výške 37 000,- Sk je rozpočtovaný
len transfér pre Červený kríž a výdavky na údržbu obradnej sieni
09111 – Predškolská výchova sú rozpočtované výdavky v sume
1 602 000,- Sk na mzdové prostriedky, vrátane odvodov pre učiteľky MŠ
a upratovačku MŠ a zároveň aj výdavky na tovary a služby, potrebné pre
činnosť a chod materskej škôlky. Túto inštitúciu štát nefinancuje, je
potrebné to vykryť z navýšených príjmoch výnosu dane z príjmov.
09131- školská jedáleň – 1 046 000 Sk
09121 - Základné vzdelanie (ZŠ) v hodnote 9 990 000,- Sk. Sú to
výdavky na činnosť a prevádzku základnej školy v rámci prenesených
kompetencií , ktoré sú pokryté štátnou dotáciou.
10202 – Ďalšie sociálne služby - staroba, sú navrhované výdaje
v sume 78 012 Sk, pre opatrovateľa. Na túto službu je potrebné tieto
výdavky pokryť z výnosu dane z príjmov.
2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Vývoj kapitálových výdavkov za roky 2005-2010
v . Sk

Rok
2006
2007
2008
2009
2010

Rozpočet kapitálových príjmov
5 056 000
20 000
0
0
0

Rozpočet kapitálových výdavkov
11 371 000
3 747 579
683 846

E. ZHRNUTIE

Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2008 – 2010 a návrh rozpočtu obce na
rok 2008 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu
zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálny 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. 597/2003 Z.z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov a ostatné súvisiace právne normy.
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami
a internými predpismi obce.
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom
stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods.
2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Príjmom obce budú v roku 2007 príjmy z výnosu dane z príjmov, vlastné príjmy
daňové i nedaňové a transfér na Základnú školu, na aktivačnú činnosť, na
matriku.

Po zvážení vyššie uvedených skutočností predkladám nasledovné
stanovisko:
Predložený návrh rozpočtu obce Kuzmice pre rok 2008 doporučujem
prerokovať a odsúhlasiť.

V Kuzmiciach, dňa 18.1. 2008
Ing. Agáta Vysokajová
hlavný kontrolór obce

