Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Vydrník na rok 2021 a roky 2022 a 2023.

Obecnému zastupiteľstvu predkladá kontrolór obce v zmysle Zákona o obecnom zriadení §18f (1) c).

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu rozpočtu obce Vydrník na rok 2021 a roky 2022 a 2023.

Vo Vydrníku 2.12.2020
Bežné príjmy obce sú hlavne z daňových príjmov t.j. podielové dane (podiel na dani z príjmov
fyzických osôb) a miestne dane. V súčasnom ťažkom období je určité riziko, či sa tieto príjmy naplnia
v predpokladanej výške. Plánujeme tieto daňové príjmy vyššie oproti očakávanej skutočnosti
o 60 000€. Z návrhu rozpočtu sa nedá vyčítať, či obec plánuje zvyšovať miestne dane. Ak sa nebudú
zvyšovať miestne dane, tak podľa môjho názoru je potrebné zvýšiť mieru opatrnosti a nespoliehať sa
až tak na takéto vyššie zvýšenie príjmov z podielových daní. Podľa medializovaných informácii by
mala naša ekonomika v tomto roku klesnúť približne o 7% a v budúcom roku vzrásť o 6-7%. Ale to sú
len prognózy a ťažko je predvídať ako sa vyvinie situácia s Covid-om. Vývoj celoslovenskej ekonomiky
má vplyv aj na rozpočet obce prostredníctvom týchto podielových daní.
Celkové bežné príjmy obce spolu so školou sú plánované na budúci rok vo výške 1 178 489€
čo je o 44 499€ viac oproti očakávanej skutočnosti v tomto roku.
Bežné výdavky sú plánované v nižšej sume ako očakávaná skutočnosť v tomto roku.
Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v návrhu rozpočtu. Na niektoré položky je
plánované viac na iných je plánované nižšie čerpanie. Zvýšenie je napríklad na požiarnu ochranu, za
odvoz TKO, verejné osvetlenie atď. Zníženie je pri dotáciách na MOPS, voľby sa budúci rok tiež
neplánujú, menej je plánované na zimnú údržbu - miestne komunikácie, na prevádzku ČOV, dom
smútku a cintorín a iné. Rozpočet sa môže v priebehu roka meniť podľa vývoja skutočných príjmov
a na výdavkoch podľa vývoja aktuálnych potrieb.
Výdavky na školstvo spolu sú plánované vyššie oproti schválenému rozpočtu na tento rok
z 644 260€ (očakávaná skutočnosť 598 174€) na 663 725€.
Zmeny schvaľuje podľa potreby obecné zastupiteľstvo. Preto by nemal byť problém schváliť
navrhovaný rozpočet podľa predloženého návrhu a podľa vývoja situácie sa v priebehu roka pristúpi k
potrebným úpravám rozpočtu.

Ku kapitálovým výdavkom tiež nemám námietky. Je to na rozhodnutí zastupiteľstva do čoho
obec bude investovať v nasledujúcom období. Snáď len odporúčanie – je potrebné sledovať výzvy
z vyšších orgánov, t.j. projekty a v prípade vhodnej výzvy zapojiť sa v maximálnej možnej miere
do týchto projektov. Cieľom je ušetriť zdroje obce a využiť tieto zdroje na tie investičné akcie, kde nie
je predpoklad, že môže byť nejaká výzva. Na tie akcie, kde nemáme šancu získať nejaké finančné
prostriedky z iných zdrojov napr. z EU, štátneho rozpočtu, rozpočtu VÚC, ale aj napríklad z Nórskych
fondov a pod.
K finančným operáciám – ak sa vezme nový úver - v podmienkach ponuky Prima banky je
uvedené, že splácanie úrokov sa bude realizovať pravidelne mesačne v 1. pracovnom dni v mesiaci,
počnúc prvým dňom čerpania úveru. A istina sa bude splácať nepravidelne, kedykoľvek. Dúfam, že to
nebudeme robiť tak, že istinu splatíme naraz až po desiatich rokoch. Alebo plánujeme takto? Je treba
sa nad tým zamyslieť a prípadne naplánovať splátky tohto úveru aj v budúcoročnom rozpočte. Úroky
určite bude treba platiť, ak sa tento úver vybaví. Ak však naplánujeme aj splátky istiny, tak ak chceme
mať schválený vyrovnaný rozpočet, bude treba niekde na iných položkách rozpočet znížiť. To sa týka
aj rozpočtov na ďalšie dva roky t.j. 2022 a 2023.

Záverom po zvážení úverových podmienok a prípadnom doplnení rozpočtu o úroky a splátky
a súčasnom znížení iných plánovaných výdavkov odporúčam rozpočet schváliť.

Ing. Vladimír Matfiak
Kontrolór obce

