S T AN O V I S K O
hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Bánov na rok 2019 a viacročnému
rozpočtu na roky 2020 – 2021.
V zmysle § 18 f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov p r e d k l a d á m
odborné stanovisko k návrhu viacročnému
rozpočtu Obce Bánov na rok 2019 a výhľad na roky 2020 – 2021.
Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu bolo spracované v súlade so
všeobecnými záväznými predpismi a zákonmi č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších prepisov. Návrh rozpočtu ďalej zohľadňuje i príslušné ustanovenia
ústavného zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti, 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
samosprávy v znení neskorších predpisov a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych
predpisov, ktorými sú upravené povinnosti daňového a poplatného charakteru, najmä VZN o
miestom poplatku za komunálne odpady, a drobné stavebné odpady, VZN o miestnych daniach a
iné.
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z predloženého návrhu viacročného
rozpočtu, ktorý bol vypracovaný účtovníčkou obce a predložený na prejednanie finančnej komisie.
Návrh rozpočtu bol zverejnený spôsobom v obci obvyklým a to na úradnej tabuli a
webovej stránke obce 15 dní pred jeho schválením na OZ tak, ako to stanovuje § 9 ods. 2 zákona č.
369/1990 o obecnom zriadení.
V zmysle § 4 ods. 1 rozpočet obce predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia
obce. Rozpočet je otvorený dokument, ktorý v priebehu rozpočtového roku je možné zákonným
spôsobom aktualizovať, a to rozpočtovými opatreniami, ktoré sú predkladané OZ. Rozpočet obce
vyjadruje samostatnosť jej hospodárenia. V súlade s čl. 9 ústavného zákona o rozpočtovej
zodpovednosti obce zostavujú svoj rozpočet na tri roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj
schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového
roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Východiskom pri
zostavovaní rozpočtu na rok 2019 je predpokladané plnenie rozpočtu v roku 2018, ale i požiadavky
jednotlivých organizácií, ktoré vykonávajú v obci činnosť. Viacročný rozpočet je strednodobý
ekonomický nástroj finančnej politiky obce. Vzhľadom na § 9 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. príjmy a výdavky v nasledujúcich rokoch nie
sú záväzné. Návrh rozpočtu na rok 2019 je zostavený ako vyrovnaný t.j. príjmy i výdavky sú vo
výške 1,787.000,- €.
Vnútorné členenie návrhu rozpočtu je v súlade s § 10 ost. 3 zákona č. 583/2004 o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a je rozdelený na bežné príjmy a výdavky, kapitálové
príjmy a výdavky a finančné operácie.
Rozpočet bežných príjmov pre rok 2019 je vo výške 1.749.300,- €. Bežné príjmy sú
tvorené z daňových príjmov, t.j. príjem z miestnych daní a poplatkov a podielových daní

poukazovaných obciam z Daňového úradu, nedaňových príjmov, ktoré sú z prenájmu budov, bytov,
pozemkov, príjmy zo služieb poskytovaných SMO, príjmy z rôznych správnych poplatkov a taktiež
rôzne granty a transféry, ktoré obec dostáva zo štátneho rozpočtu najmä na prenesený výkon funkcií
obce a to najmä na úseku školstva, matriky, registra obyvateľov, sociálnych služieb a iné. Výška
transférov zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon funkcií je na rok 2019 rozpočtovaný vo výške
437.958,-- €.
Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2019 je predpokladaný v sume 1.000,- € a to v
prevažnej miere z predaja pozemkov občanom, jedná sa najmä o predzáhradky, ktoré si občania
postupne od obce odkupujú.
Rozpočtované príjmové finančné operácie sú predpokladané vo výške 36.700,-- € čo
sú príjmy od exekútora a prevody z rezervného fondu na investičné akcie, ktoré sa plánujú v roku
2019 realizovať.
Výdavková časť rozpočtu na rok 2019 je zostavená v 12 programoch, každý z nich sa delí
na podprogrami, ktoré slúžia k plneniu zámeru jednotlivých programov. Návrh výdavkovej časti
rozpočtu je taktiež členený na bežné výdavky, ktoré sú rozpísané podľa programov na jednotlivé
rozpočtové položky. Bežné výdavky sú na rok 2019 navrhované v sume 1,579.125,- €, pritom sa
vychádzalo z predpokladaných skutočných výdavkov v roku 2018 a uvažovalo sa potrebami
budúceho rozpočtového roku.
Návrh výdavkového kapitálového rozpočtu je 136.038,- €, v ktorom je uvažované so
zakúpením traktorovej kosačky s príslušenstvo, spolufinancovanie nadstavby MŠ, autobusové
zástavky na ul. Šurianskej, vybudovanie detského ihriska, zakúpenie kontajnera, sociálne zariadenie
v ŠA a zvyšok kapitálových výdavkov bude použitých podľa požiadaviek obce a schválenia OZ.
Podrobný rozpis kapitálových výdavkov je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu na rok 2019.
Výdavkové finančné operácie v sume 71.837,-- € predstavujú splátky úverov a poskytnutiu
sociálnych výpomocí občanom v hmotnej núdzi.
Na základe vypracovaného návrhu rozpočtu na rok 2019 výsledok hospodárenia bežného
rozpočtu je +170.175,-- €, výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu je -135.038,-- €. Výsledok
rozpočtu obce v roku 2019 je ´+35.137,-- €, tento bude vysporiadaný finančnými operáciami.
Štruktúra výdavkových položiek v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa nemení s výnimkou
kapitálových výdavkov, ktoré budú v priebehu roka 2019 realizované.
Návrh viacročného rozpočtu Obce Bánov na roky 2020 – 2021 ako i návrh na rok 2019
plne rešpektuje všetky právne normy. Návrh rozpočtu je vypracovaný v programovom členení a sú v
ňom zohľadnené základné potreby obce v roku 2019. Návrh rozpočtu ako v príjmovej tak i vo
výdavkovej časti je akceptovateľný, ovšem je potrebné dodržiavanie finančnej disciplíny, finančné
prostriedky vynakladať efektívne a hospodárne a pri tom dodržiavať príslušné platné zákony,
nariadenia ako i VZN prijaté v obci. Na základe uvedených skutočností odporúčam Obecnému
zastupiteľstvu v Bánove po prerokovaní návrhu rozpočtu rozpočet na rok 2019 schváliť a výhľad
na roky 2020 – 2021 zobrať na vedomie.
Návrh

n a uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v B á n o v e
berie na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019 a výhľad na roky 2020 – 2021,
Helena Kramárová
Kontrolórka obce B á n o v :

