Stanovisko hlavnej kontrolórky
obce k návrhu rozpočtu obce Príbelce na roky 2020-2022
Rozpočet obce na rok 2020 -2022 zostavuje obec v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v zmysle Ústavného zákona č. 493/2011
Z.z o rozpočtovej zodpovednosti.
Návrh rozpočtu obce Príbelce na rok 2020 je vo vyrovnanej výške príjmov a výdavkov
281.072,- € a je zostavený ako vyrovnaný rozpočet.
Rozpočet tvoria len príjmy bežného rozpočtu vo výške 281.072,- €. Príjmy z kapitálové
rozpočtu a z finančných operácií obec nerozpočtuje.
Príjmy predstavujú položky ako sú podielové dane, miestne dane, poplatky podľa platných
VZN, príjmy z prenesených kompetencií, nájomné. Najvýznamnejšiu položku vlastných
príjmov tvoria podielové dane (201.000,-€), miestne dane (20.053,- €) a príjmy z prenájmu
nájomných bytov (18.388,- €). Významnú položku tvoria i transfery, ktoré musia byť použité
na daný účel (16.074,- €)
Výdavky v bežnom rozpočte sú vo výšky 239.774,- €, výdavky kapitálového rozpočtu vo výške
18.445,- € a v časti finančné operácie výdavky obec rozpočtuje vo výške 22.853,- €. Celkové
výdavky obce sú vo výške 281.072,- €.
Výdavky obce obsahujú položky, ktoré súvisia s chodom obce a to výdavky na verejnú
správu, energie, výdavky na opravy a údržbu, na kultúrnu činnosť, šport , bežné transfery
(Regob, register adries, matrika, skladník CO, voľby, aktivačná činnosť, vzdelávanie MŠ).
Kapitálové výdavky sú v spojení s nákupom pozemkov, opravou miestnych
komunikácií, s realizáciou detské ihriska a merača rýchlosti. Výdavkové finančné operácie
obec rozpočtuje splátky úverov súvisiacich s rekonštrukciou MK, výstavbou nájomných
bytov.
Návrh na rozpočet je zostavený podľa skutočností z predchádzajúcich rokov, je rozpočtovaný
na jednotlivú funkčnú klasifikáciu.
Na základe toho, že obec počíta v roku 2020 s výdavkami, ktoré sú nevyhnutné na chod
obce, sú kryté bežnými príjmami obce považujem tento návrh rozpočtu obce za priechodný
a odporúčam obecnému zastupiteľstvu navrhnutý rozpočet schváliť.
Návrhy rozpočtov na roky 2021 a 2022 sú informatívne a preto odporúčam OZ brať na
vedomie.

V Príbelciach, dňa 9.12.2019

Ing. Čerpáková Slávka
hlavná kontrolórka obce

