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DÔVODOVÁ SPRÁVA
Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi
rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a tiež výsledkami realizovaných
rozpočtových programov.
V návrhu je rozpočtovaných 8 programov, v rámci ktorých sú stanovené ciele na
roky
2020 – 2022.
Podkladom pre spracovanie odborného stanoviska bol Návrh programového rozpočtu obce
Klin na roky 2020 - 2022.
Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z posúdenia návrhu programového rozpočtu
obce na roky 2020 – 2022, ktorý bol spracovaný v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. V návrhu rozpočtu sú uvedené údaje o skutočnom plnení rozpočtu obce
za predchádzajúce dva roky, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a
rozpočet na 3 nasledujúce roky v súlade s čl. 9 ods. 1 o zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej
zodpovednosti.
Rozpočet
a výdavky,

obce

vyjadruje

samostatnosť

hospodárenia

obce.

Obsahuje príjmy

v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k rozpočtu štátu, k právnickým a fyzickým osobám, ako
aj obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre nich zo zákonov a z iných všeobecne
záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení obce, ako aj zo zmlúv.
V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov hlavná kontrolórka obce vypracúva odborné stanovisko
k návrhu rozpočtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.

1. Základná charakteristika návrhu rozpočtu
Pri zostavovaní návrhu rozpočtu obce na roky 2020 - 2022 obecný úrad vychádzal z:

-

aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2020 – 2022 a
očakávaných dopadov z legislatívnych zmien,

-

vývoja príjmov a výdavkov v predchádzajúcom období, t. j. zo skutočného plnenia
rozpočtu k 31.12.2018, z monitoringu vývoja rozpočtu v roku 2019 a očakávaného
plnenia k 31.12.2019,

-

požiadaviek predložených zo ZŠ a MŠ, organizácií v obci

Predložený návrh rozpočtu sa vnútorne člení v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na:
bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet),
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet),
 finančné výdavky.
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Vzhľadom k tomu, že návrh programového rozpočtu obce na rok 2020 podlieha
schvaľovaciemu procesu v obecnom zastupiteľstve a návrh rozpočtu obce na roky 2021 –
2022 je informatívny a nie je záväzný, v ďalších častiach sa odborné stanovisko bude týkať
návrhu rozpočtu obce na rok 2020.

B. Členenie rozpočtu
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 je zostavený ako prebytkový, pričom:
-

celkové príjmy sú rozpočtované vo výške

2 058 781,00 €,

-

celkové výdavky sú rozpočtované vo výške

2 019 547,00 €.

Vývoj celkových príjmov a výdavkov za roky 2017, 2018, schválený rozpočet na rok 2019,
očakávaná skutočnosť roku 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 je nasledovný:

rozpočtové roky
príjmy celkom
výdavky celkom

očakávaná
schválený
rok 2020
skutočnosť skutočnosť
rozpočet
skutočnosť
2017
2018
2019
2019
návrh
1 710 610,92 2 731 419,38 2 256 980,00 2 630 351,00 2 058 781,00
1 664 048,67 2 613 899,73 2 132 665,00 2 457 859,00 2 019 547,00

Hospodárenie:
prebytok/schodok

46 562,25

117 519,65

124 315,00

172 492,00

39 234,00

C. Návrh rozpočtu na rok 2020
Súhrnný návrh rozpočtu obce na rok 2020 v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a
finančné operácie je nasledovný:
Návrh rozpočtu obce na rok 2020
Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

Príjmy

2 028 153

Výdavky

1 878 122

Prebytok

150 031

Príjmy

17 480

Výdavky

141 425

Schodok

-123 945

Príjmy

13 148

Výdavky
Prebytok
Celkom

13 148

Príjmy

2 058 781

Výdavky

2 019 547
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Rozdiel

39 234

Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške
150 031,- €.
Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový vo výške
-123 945,- €.
Návrh finančných operácií je navrhnutý ako prebytkový vo výške
13 148,- €.
Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií.
Celkový rozpočet obce je navrhnutý ako prebytkový.

D. Posúdenie súladu návrhu rozpočtu obce Klin na rok 2020 s príslušnou legislatívou
Návrh Programového rozpočtu na rok 2020 je spracovaný v súlade so:

-

zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-

zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-

zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

-

ústavným zákonom č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti, - zákonom NR SR č.
564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov,

-

nariadením vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z
príjmov územnej samospráve,

-

zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,

-

zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a
školských zariadení v znení neskorších predpisov,

-

zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov,

-

opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších
predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a
ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,

-

vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva
štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy ( funkčná klasifikácia).

E. Záverečné zhodnotenie
Návrh programového rozpočtu obce Klin na roky 2020 – 2022 bol zverejnený 19.11. 2019
čo je v zákonom stanovenej lehote (najmenej 15 dní pred jeho schválením) v súlade s § 9 ods.
2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov.
Konštatujem, že predložený návrh rozpočtu obce Klin na rok 2020 je spracovaný v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi a
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odporúčam obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť.
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