Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
obce Horné Zelenice na rok 2011
1. V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a
doplnkov predkladám stanovisko k návrhu rozpočtu obce Horné Zelenice na rok 2011.
2. Pri spracovaní odborného stanoviska k rozpočtu som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu
rozpočtu na rok 2011 z nasledujúcich hľadísk:
¾ Súlad zo všeobecne záväznými právnymi predpismi. Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom
č.523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
zákonom č.582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
zákonom č.564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, zákonom č.597/2003
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a v súlade s pravidlami o prenesenom výkone
štátnej správy
¾ Súlad s vnútornými predpismi obce. Návrh rozpočtu obce bol spracovaný v súlade so všeobecne záväzným
nariadením obce o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností, všeobecne záväzným nariadením
o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a miestneho poplatku za
odber pitnej vody

3. Návrh rozpočtu obce bol zverejnený na informačnej tabuli a webovej stránke obce 16.3.2011, čo je
v rozpore s §9 ods.2 zákona o obecnom zriadení, ktorý stanovuje lehotu zverejnenia návrhu rozpočtu
pred jeho schválením obecným zastupiteľstvom na najmenej 15 dní.
4. Rozpočet obce má byť zostavovaný ako programový na tri roky s tým, že prvý rok sa schvaľuje ako
záväzný a ďalšie dva roky sa berú na vedomie ako odporúčané, čo z dôvodu časovej tiesne nebolo
dodržané. Do budúcna odporúčam dodržiavať metodiku zostavovania programového rozpočtu.
5. Príjmová časť rozpočtu sa delí na:
- Bežný rozpočet: 166 469 €
- Kapitálový rozpočet: 145 000 €
- Finančné operácie: 6 666 €
Príjmy v bežnom rozpočte sú hodnotené na základe reálnych príjmov z minulých rokov a zohľadňujú
skutočné prognózované príjmy. Príjmy kapitálového rozpočtu sú návratné zdroje financovania
a zahŕňajú úver z banky Dexia na rekonštrukciu kultúrneho strediska obce a budú refundované
z fondov EÚ. Finančné operácie predstavujú dotáciu z MF na opravu Domu smútku.
6. Výdavková časť rozpočtu sa delí na:
- Bežné výdavky: 145 135 €
- Kapitálové výdaje: 173 000 €
Bežné výdavky hodnotím ako reálne a zodpovedajúce súčasnému finančnému stavu obce. Kapitálové
výdaje sumarizujú faktúry zaplatené firme Aquating za rekonštrukciu kultúrneho strediska obce
a čerpanie dotácie na opravu Domu smútku so spoluúčasťou obce min. 10%. V súvislosti s úverom
upozorňujem na termín amortizácie 6.5.2011. Nedodržanie tohto termínu môže spôsobiť meškanie
refundácie z fondov EÚ. Po tomto termíne sa krátkodobý úver prolonguje.
7. Zhodnotenie: Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, čím je dodržaná zákonnosť zostavovania
rozpočtu. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový a schodok bude vykrytý prebytkom
bežného rozpočtu.
8. Záver: Na základe všetkých uvádzaných skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu rozpočet
schváliť.
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Hlavný kontrolór obce
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