Hlavný kontrolór Obce Borčice

Stanovisko k návrhu rozpočtu
na rok 2015 – 2017
V zmysle § 18 zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
predkladám
odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2015 – 2017. Obce Borčice.
Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého Návrhu rozpočtu na rok
2015 Obce Borčice.. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce
www.borcice.sk..
Návrh rozpočtu na rok 2015 Obce Borčice bol spracovaný v súlade so zákonom č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. – poslednej
schválenej novely z 28.11.2013.
Nakoľko obec Borčice má cca 500 obyvateľov, poslanci obecného zastupiteľstva
využili znenie § 4 ods. 5 poslednej schválenej novely zákona o rozpočtových pravidlách - t.j.
„rozpčet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu
obce (ďalej len „program obce“), „to neplatí, ak obecné zastupiteľstvo s počtom obyvateľov
do 2000 rozhodne o neuplatňovaní programu obce“.
Hlavný kontrolór v stanovisku hodnotí:
- náležitosti Návrhu rozpočtu na rok 2015 - dodržanie členenia rozpočtu.
NÁLEŽITOSTI NÁVRHU ROZPOĆTU NA ROK 2015
Údaje o tvorbe rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle
opatrenia MF SR č. MF-0101752004 – 42 (v znení MF/008978/2006-421, MF/009212/2008-421,
MF/021218/2010, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní
rozpočtov územnej samosprávy. Návrh rozpočtu je zostavený v súlade s § 10 ods. 4
rozpčtových pravidiel a to v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej
klasifikácie a tiež podľa funkčnej ekonomickej klasifikácie. Schválený rozpočet bude obec
poskytovať ministerstvu financií SR prostredníctvom rozpočtového informačného systému
pre samosprávu RIS.SAM. V znení § 12 odsek 4 sa uvádzajú povinnosti obcí o predkladaní :
a)
schválený rozpočet na príslušný rozpočtový rok a rozpočty na nasledujúce
roky viacročného rozpočtu najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa
schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom
b)
upravený rozpočet najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa vykonania
zmeny rozpočtu schválenej v obecnom zastupiteľstve
c)
skutočné plnenie rozpočtu štvrťročne podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu
a k 30. septembru rozpočtového roka najneskôr do 30 kalendárnych dní po
uplynutí príslušného obdobia a podľa stavu k 31. decembru rozpočtového
roka do 5. februára nasledujúceho rozpočtového roka
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Návrh rozpčtu podľa štruktúry rozpočtového informačného systému vykazuje údaje
v 7 stĺpcoch: skutočnosť r. 2012,2013, schválený rozpočet 2013, 2014, návrh 2015,
2016, 2017.
Tieto informácie poskytuje aj Návrh rozpčtu na r. 2015 obce Borčice.
Návrh rozpočtu na rok 2015 vykazuje:
Hospodárenie- prebytok –
Rozpočet je PREBYTKOVÝ

+ 15 779

Bežný rozpočet
Návrh rozpočtu

bežné príjmy
bežné výdavky
Hospodárenie-prebytok

99 951
84 172
15 779

Kapitálový rozpočet:
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Hospodárenie- -schodok

Návrh rozpočtu
18 800

3 800
15 000

Finančné operácie:
Návrh rozpočtu

príjmové fin. operácie
0
výdavkové fin. operácia
15 000
Hospodárenie-prebytok
- 15000
- schodok finančných operácií (splátky istiny úveru) je krytý prebytkom
kapitálového rozpočtu
Návrh rozpočtu príjmov :
100 Daňové príjmy
200 Nedaňové príjm y
300 Grant y a transfery
454 Finančné operácie – príjmové

118 751 €
96 474 €
2 120 €
1 357 €
0 €

-vrátane fin. operácií

Návrh rozpočtu výdavkov:
600 Bežné výdavky
700 Kapitálové výdavky
800 Finančné operácie – výdavkové

102 972 €
84 172 €
3 800 €
15 000 €

- vrátane fin. operácií

NÁVRH ROZOĆTU OBCE BORĆICE NA ROK 2015 JE ZOSTAVENÝ AKO
PREBYTKOVÝ
Nové akcie sa môžu realizovať po ukončení rozostavaných akcií.
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Pri financovaní výdavkov z verejných prostriedkov sa musia realizovať pri dodržiavaní
platnej legislatívy a v súlade s platnou rozpočtovou skladbou.
ZÁVER

Obecnému zastupiteľstvu obce BORĆICE odporúčam prijať nasledovné uznesenie:
A) Obecné zastupiteľstvo obce Borčice
Schvaľuje
Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry.
B) Obecné zastupiteľstvo obce Borčice predložený návrh rozpočtu na
rok 2015 schvaľuje
C) Návrh rozpočtu na roky 2016 a 2017 berie na vedomie.

V Borčiciach 15.1.2015.

Eva Drhová
hlavná kontrolórka, v.r.
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