Stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Hurbanova Ves
na roky 2019 až 2021
___________________________________________________________________

Hlavný kontrolór obce Hurbanova Ves vypracoval v súlade s § 18f, ods. 1,
pís. c/, zákona 369/1990 Zb o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,
stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2019 až 2021, ktoré predkladám Obecnému
zastupiteľstvu v Hurbanovej Vsi.
Návrh rozpočtu som posudzoval z hľadiska súladu so všeobecne záväznými
právnymi predpismi, najmä:
- zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení
neskorších predpisov,
- zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov,
- zákonom č.493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- zákonom č.564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov,
- zákonom č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom č.447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
ostatné súvisiace právne normy a platné všeobecne záväzné nariadenia obce, ako
sú :
- VZN č.3/2008 o podmienkach určovania vyberania dane za užívanie verejného
priestranstva na území obce Hurbanova Ves,
- VZN č.4/2008 o podmienkach určovania vyberania dane za psa na území obce
Hurbanova Ves,
- VZN č.2/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce Hurbanova Ves na
úseku školstva,
- VZN č.2/2015 o podmienkach určovania vyberania dane z nehnuteľností na území
obce Hurbanova Ves,
- VZN č.3/2015 o podmienkach určovania vyberania miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hurbanova Ves,
- VZN č.3/2017, ktorým sa mení VZN č.3/2015 o podmienkach určovania vyberania
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Hurbanova Ves,
- VZN č.1/2018, ktorým sa mení VZN č.3/2015 o podmienkach určovania vyberania
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Hurbanova Ves,
- VZN č.1/2016 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Hurbanova Ves,
- Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hurbanovej Vsi,
Na základe preštudovania uvedeného návrhu a jeho posúdenia konštatujem:

1/ Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s § 4 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
§ 4 a § 9, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov, ako rozpočet na obdobie troch rokov,
t.j. roky 2019, 2020 a 2021, ktorý rešpektuje rozpočtovú klasifikáciu v zmysle
Opatrenia MF SR č.j. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová,
organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtu v znení neskorších predpisov a je
spracovaný v súlade s „Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy
na roky 2019 až 2021“, č.j. MF/010302/2018-411, vydanej v súlade s § 14 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov, ktorá vecne vymedzuje bežné a kapitálové príjmy a výdavky rozpočtu
obce a ich jednotlivé triedenie. Podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov v súlade s § 4,
ods.5/ nie je rozpočet zostavený ako programový.
2/ Návrh rozpočtu na rok 2019 dodržuje hlavnú zásadu pri zostavovaní rozpočtu,
a to zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu s predpokladanými príjmami
a výdavkami vo výške 199.760,00 €. Vychádza z doteraz známych skutočností
a nadväzuje na predpokladané príjmy a výdavky štátneho rozpočtu. Rozpočtové
prostriedky sú výrazne vyššie oproti predchádzajúcim rokom, a to z dôvodu
zmeny metodiky tvorby rozpočtu, kde sa od roku 2019 rozpočtujú aj príjmy
a výdavky z podnikateľskej činnosti.
3/ Bežný rozpočet príjmov je navrhovaný v objeme 199.760,00 €. Pri návrhu sa
vychádzalo z príjmu od štátu za prenesený výkon štátnych kompetencií vo výške
1.130,00 € a zo schváleného štátneho rozpočtu na rok 2019, kde v oblasti výberu
dane z príjmu fyzických osôb sa predpokladá navýšenie výberu dane a z toho
dôvodu sa predpokladá príjem od štátu vo výške 63.000,00 €. V oblasti výberu
dane z nehnuteľností sa predpokladá príjem vo výške 50.870,00 €. Pri výbere
domácich daní, poplatku za odpad a za poplatok za rozvoj sa v návrhu rozpočtu
predpokladá príjem vo výške 19.200,00 €. Za nájom pozemkov, budov
a zariadení a za dividendy od BVS sa predpokladá príjem vo výške 4.600,00 €.
Za administratívne poplatky, predaj služieb, cintorínske poplatky, za stravné
a ostatné príjmy nešpecifikované sa predpokladá príjem vo výške 2.410,00 €.
Náhodilé príjmy a vratky za preplatky sa predpokladajú vo výške 1.550,00 €. Za
vodné a stočné sa predpokladá príjem vo výške 17.000,00 € a príjem
z podnikania /potraviny/ sa predpokladá príjem vo výške 40.000,00 €.
4/ V kapitálových príjmoch sa nepredpokladá príjem.
5/ Bežné výdavky sú predpokladané vo výške 199.760,00 €, z toho 550,00 € je
určených na úhradu výdavkov za prenesený výkon štátnej správy. Výdavky vo
výške 199.210,00 € budú použité na financovanie originálnych kompetencií obce
a vychádzajú zo skúseností z úhrad bežných výdavkov z predchádzajúcich rokov.
V návrhu rozpočtu sú zahrnuté všetky doteraz známe výdavky potrebné pre chod
obce.
6/ Kapitálové výdavky, ako rozvojové aktivity obce budú do rozpočtu obce zahrnuté
formou zmeny rozpočtu po získaní finančných prostriedkov z fondov Európskej

únie, štátneho rozpočtu alebo iných zdrojov. Kapitálové výdavky sa predpokladajú
použiť na vybavenie materskej školy.
7/ Z prebytku hospodárenia za rok 2018 bolo prevedených 19.384,00 € na účelový
účet fondu udržateľnosti verejnej kanalizácie, ktorý je obec povinná vytvárať na
základe zmluvných záväzkov, vyplývajúcich z poskytnutia nenávratného
finančného príspevku z Nórskeho finančného mechanizmu.
8/ Návrh rozpočtu na roky 2019 až 2021 bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený
na úradnej tabuli a na webovej stránke obecného úradu.
9/ Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2019 zodpovedá príslušným predpisom, je
zostavený podľa predpísanej rozpočtovej klasifikácie a spĺňa predpísanú
štruktúru.
Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam a dobre spracovanému materiálu
odporúčam poslancom Obecného zastupiteľstva v Hurbanovej Vsi
schváliť
návrh rozpočtu na roky 2019 až 2021 podľa predloženého návrhu.

V Bratislave, dňa 29.11.2018

Ing. Ján Dubravec
hlavný kontrolór

