Stanovisko hlavnej kontrolórky
obce k návrhu rozpočtov obce Príbelce
na roky 2017-2019
Rozpočet obce na rok 2017 -2019 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 2017 je v príjmoch a výdavkoch vo vyrovnanej výške:
198.776,- €.
Rozpočet tvoria príjmy bežného rozpočtu vo výške 198.776,- €. Príjmy z kapitálového
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, transfery zo ŠR na bežné výdavky obce a
školstvo.
Výdavky sú v bežnom rozpočte vo výške: 189.366,- €, výdavky kapitálového rozpočtu obec
rozpočtuje vo výške 3.050,- € a v časti finančné operácie výdavky obec rozpočtuje vo výške
splátky istiny úveru v sume 6.360,- €.
Výdavky obsahujú položky, ktoré súvisia s chodom obce a to výdavky na mzdy, odvody,
energie, služby (vývoz KO, telefóny, audit, výdavky na opravy a údržbu, na programové
vybavenie atď), na kultúrnu činnosť, šport , bežné transfery, na školstvo ako i na investície,
ktoré sú spojené s prácami na nájomných bytoch a miestnych komunikáciách. Medzi výdavky
ako finančné operácie obec rozpočtu splátky úveru v Dexii Banke.
Návrh na rozpočet je zostavený podľa skutočností z predchádzajúcich rokov, je rozpočtovaný
na jednotlivú funkčnú klasifikáciu. Návrh rozpočtu je zostavený v 7 stĺpcoch (skutočnosť r.
2014, skutočnosť r. 2015, schválený r. 2016, očakávaný r. 2016, návrh r. 2017, návrh r. 2018,
návrh r. 2019) a v jednotlivých povinných častiach rozpočtu (bežný rozpočet, kapitálový
rozpočet a finančné operácie) v zmysle zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy.
Návrh rozpočtov na roky 2017-2019 bol zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
Na základe toho, že obec počíta v roku 2017 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 2018 a 2019 sú informatívne a preto odporúčam OZ brať na
vedomie.
V Príbelciach, dňa 15.12.2016

Ing. Čerpáková Slávka
hlavná kontrolórka obce

