Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Vydrník na rok 2020 a roky 2021 a 2022.

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 2020 a roky 2021 a 2022.

Vo Vydrníku 2.12.2019

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom
roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcii obce. Návrh rozpočtu je vypracovaný v súlade
s ústavným zákonom č.493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, so zákonom č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Zohľadňuje aj ustanovenia 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 a školských zariadení
a ostatné súvisiace právne normy. Návrh rozpočtu obce je spracovaný v členení na bežný rozpočet,
kapitálový rozpočet a finančné operácie. Po schválení rozpočtu obce bude rozpočet na rok 2020
záväzný a rozpočty na roky 2021 a 2022 sú len informatívne a nie sú záväzné (Z. č. 583/2004 §9 ods.
3). Podľa §10 ods.2) uvedeného zákona je obec pri zostavovaní rozpočtu povinná prednostne riešiť
krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ňu vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými
predpismi. Schvaľovať rozpočet obce je vyhradené obecnému zastupiteľstvu. V priebehu roka obecné
zastupiteľstvo má právo kontrolovať čerpanie rozpočtu a v prípade potreby schvaľuje aj zmeny
v rozpočte a to rozpočtovými opatreniami (§11 ods. 4 b, zákona o obecnom zriadení). Obec má
spracovanú smernicu – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce. Pri zostavovaní
rozpočtu obce sa zostavovatelia opierajú aj o ďalšie všeobecne záväzné nariadenia a
vnútorné smernice obce Vydrník napríklad VZN o miestnych daniach a poplatkoch atď.
Návrh rozpočtu je zverejnený na internetovej stránke obce.
Plánované príjmy v návrhu rozpočtu sa rovnajú plánovaným výdavkom, čiže rozpočet je
plánovaný ako vyrovnaný.

V spracovanom návrhu rozpočtu je vidieť, ako sa postupne zvyšujú bežné príjmy rozpočtu
obce, čo umožňuje primerane k príjmom zvyšovať aj výdavky. Na porovnanie uvádzam ako sa menili
príjmy od roku 2010:
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Najväčšie položky na strane príjmov sú výnos dane z príjmov FO a transfer zo ŠR pre školstvo.
Na rok 2020 sú naplánované v rozpočte bežné príjmy spolu so školstvom vo výške 1 133 300 €, čo je
viac oproti očakávanej skutočnosti v roku 2019 o 131 090€. Zvýšenie je u transferov pre školu
o 70 420€, projekt Poriadková služba 99 200€. Kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie nie sú
plánované vôbec. Obec neplánuje nič predávať.
Plánované výdavky na školstvo sa zvyšujú o sumu 75 172€ na celkovú sumu 644 860€. Reálne
zvýšenie je primerané k plánovaným vyšším príjmom zo štátneho rozpočtu pre základnú školu.
Celkové bežné výdavky obce vrátane školstva sú plánované vo výške 1 028 300€ čo je o 132
418€ viac, ako očakávaná skutočnosť v tomto roku. Bežné výdavky samotnej obce bez školstva tvoria
z tejto sumy len čiastku 383 440€. To je o 57 245€ viac oproti očakávaným výdavkom v tomto roku.

Jednotlivé položky bežných výdavkov obce sú rozpísané v návrhu rozpočtu. Ak sú nejaké
návrhy na úpravy týchto rozpočtových položiek zo strany poslancov, tak môže sa to prerokovať
a upraviť pri schvaľovaní rozpočtu v zastupiteľstve, alebo potom v priebehu roka rozpočtovými
opatreniami.
Výška kapitálových výdavkov obce Vydrník je naplánovaná v roku 2019 v sume 80 000€
na budovu COOP Jednoty. Na rok 2021 je plánovaných 69 270€ a na rok 2022 je plánovaná suma
vo výške 72 030€. Čiže na ďalšie roky nie je plánovaných veľa investícii. Dúfam, že to takto neostane
a podarí sa vybaviť dotácie na ďalšie investície. Časom sa kapitálový rozpočet môže meniť najmä
v súvislosti s prípadnými úspešnými projektami.
Výdavky finančných operácii – tu sú naplánované splátky úveru vo výške 25 000€ ročne.
Poslanci obecného zastupiteľstva majú právo navrhovať aj zmeny v tomto rozpočte. Ak sú
návrhy na zvyšovanie výdavkov na niektorých položkách, bolo by vhodné súčasne navrhnúť zníženie
čerpania na inej položke. Neodporúčam navyšovať výdavky tak, aby si obec musela vziať prípadný
ďalší úver alebo predávať obecný majetok.

Záverom odporúčam navrhovaný rozpočet schváliť.

Ing. Vladimír Matfiak
Kontrolór obce

