Margita Karamanová – hlavný kontrolór obce
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
obce Kamenica nad Cirochou na rok 2019
V zmysle zákona č. 369/2004 Z. z. , Čl. I, § 18f ) ods. 1 písm. c), ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2019.
Štruktúra stanoviska hlavného kontrolóra obce k návrh rozpočtu na rok 2019 vychádza z
posúdenia predloženého návrhu z hľadiska:

1. Zákonnosti predloženého návrhu rozpočtu
1.1. súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
- návrh rozpočtu obce na rok 2019 bol spracovaný v súlade s návrhom východísk rozpočtu verejnej
správy na roky 2019- 2021 vypracovaných MF SR a v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
- zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobné stavebné odpady, na základe ktorého bolo spracované všeobecné záväzné
nariadenie
- zohľadňuje ustanovenia zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov
územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe ktorého v súlade s § 2
predmetného zákona výnos dane z príjmov fyz. osôb v príslušnom rozpočtovom roku je príjmom
rozpočtu obce vo výške 49,98 %.
1.2. súlad s internými predpismi obce
- v podmienkach obce je zostavená interná smernica – Zásady nakladania s finančnými prostriedkami
obce Kamenica nad Cirochou, ktorá bola spracovaná v súlade s platnými zákonmi o rozpočtových
pravidlách a ktorá určuje rámcový postup pri zostavovaní rozpočtu obce na príslušný rok
- predložený návrh rozpočtu na rok 2019 je v súlade s ostatnými internými predpismi obce.
1.3. dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
- návrh rozpočtu obce bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote,
t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení, t.j. 28.11.2018.

2. Metodickej správnosti predloženého návrhu rozpočtu
- návrh rozpočtu obce na rok 2019 vychádza z upravenej východiskovej základne roka 2018 a bol
spracovaný v súlade s Návrhom rozpočtu obce na roky 2019-2021 a vypracovanými východiskami
MF SR pre tvorbu rozpočtu verejnej správy na rok 2019
- návrh rozpočtu bol zostavený podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č.
MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie v súlade s Finančným spravodajcom č. 14/2004.
3. Tvorba návrhu rozpočtu a jeho vyrovnanosti, štruktúry bežných a kapitálových výdavkov
3.1. tvorba návrhu rozpočtu
- tvorba návrhu rozpočtu pre rok 2019 v celkovom objeme 1 262 766,- Eur predstavuje bežné príjmy
vo výške 1 262 766,-Eur. .
Kapitálové príjmy vo výške nula Eur.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Telefón: 0903 068 278
e-pošta: karamanova@zoznam.sk

Margita Karamanová – hlavný kontrolór obce
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- pri tvorbe bežných príjmov vychádza z celkového predpokladaného objemu daňových príjmov, t.j. z
predpokladaného výberu dane z príjmov fyzických osôb, z ktorej podiel pre obec je vo výške 49,98%,
čo v podmienkach obce predstavuje finančný objem 631 174,- Eur
- vychádza z výberu daní a miestnych poplatkov v čiastke 73 120,- Eur
- súvisí s tvorbou nedaňových príjmov získaných z činnosti obce v objeme 13 900,- Eur ( príjmy
z prenájmu, príjmy z platieb za poskytované služby od občanov, príjmy z úrokov, príjmy z výťažkov
z lotérií a iné nedaňové príjmy )
- príjmom návrhu rozpočtu obce na rok 2019 budú naďalej aj transfery, poskytované obci z rozpočtov
jednotlivých rozpočtových kapitol v rámci financovania prenesených kompetencií v celkovej
rozpočtovanej výške 498 872,- Eur
- príjmy rozpočtované pre školstvo sú vo výške 45 700 Eur
-v položke kapitalových príjmov je navrhnutý prevod z peňažných fondov vo výške 0 Eur, čo
predstavuje 0 % z rozpočtu
- návrh rozpočtu týmto spôsobom je zostavený ako vyrovnaný v súlade s § 10 ods. 7 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení
- predkladaný návrh rozpočtu obce Kamenica nad Cirochou na rok 2019 je potrebné považovať za
rámcový (je spracovaný do výšky predpokladaných daňových, nedaňových a iných príjmov - grantov
a transferov), ktorý prejde určitým vývojom aj v súvislosti so schválením záverečného účtu za rok
2018
- návrh rozpočtu na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021 bol spracovaný ekonómkou OcÚ
v spolupráci so starostom obce a radou obce dňa 28.11.2018 a je prejednavaný na zastupiteľstve obce,
návrhy a priority poslancov a boli zohľadnené s ohľadom na výšku rozpočtových príjmov.
3.2. návrh rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov
- návrh rozpočtu obce na rok 2019 obsahuje predpísanú štruktúru v súlade s § 4, § 5 a § 7 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení
- vo výdavkovej časti predstavuje návrh rozpočtu obce na rok 2019 celkový objem 1 262 766,-Eur, z
toho bežný rozpočet v objeme 1 119 122,- Eur. Kapitálové výdavky obec rozpočtuje v celkovom
objeme 115 000,- Eur
- vzhľadom na to, že obec spláca tuzemskú istinu, aj na roky 2019 až 2021 na tento účel rozpočtuje
čiastku vo výške 28 644,- Eur
- návrh rozpočtu obsahuje bežné a kapitalové príjmy, bežné výdavky a kapitalové výdavky a je
rozpísaný podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie (Výdavky verejnej správy -úrad, Finančná a
rozpočtová oblasť, Matrika, Sociálne služby, Staroba, Starostlivosť o rodinu a deti, Ochrana pred
požiarmi, Správa a údržba miestnych komunikácií, Cintorín, DS, nakladanie s odpadmi, Rozvoj obci
a aktivačná činnosť, Verejné osvetlenie, Zdravotníctvo, Vzdelávanie a školstvo, Kultúra a šport )
S ohľadom na uvedené skutočnosti odporúčam zastupiteľstvu obce Kamenica nad Cirochou návrh
rozpočtu na rok 2019 v celkovej výške 1 262 766,- Eur

s c h v á l i ť.

V Kamenici n/Cir, dňa 27.11.2018

Margita Karamanová
hlavný kontrolór obce
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