Odborné stranovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce
Mikušovce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021.

V zmysle 5 l8f, odsek 1 písmeno c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení V
znení neskorších predpisov/ ďalej len v z.n.p./ predkladám odborné stanovisko k
návrhu rozpočtu obce na rok 2019.
'

A. VýCHODISKÁ PRE SPRACOVANIE ODBORNÉHO STANOVISKA
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého
návrhu rozpočtu Obce Mikušovce na rok 2019 z dvoch hľadísk:
- z hľadiska zákonnosti predloženého návrhu rozpočtu
-

z hľadiska metodickej správnosti predloženého návrhu rozpočtu

1.

Súlad so všeobecné záväznými právnymi predpismi

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov V
z.n.p. a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj
ustanovenia zákonov:
- č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a
drobné stavebné odpady V z.n.p.,
- č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení Výnosu dane z príjmov územnej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov V z.n.p.,
- č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy
- č. 493/2011 ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti
-

.

2. Dodržanie informačnej povinnosti obce Mikušovce

Návrh rozpočtu bol zverejnený v obce obvyklým spôsobom — na úradnej tabuli
obce a na webovej, stránke obce dňa 26. 11. 2018, t.j. najmenej 15 dní pred jeho
schválením v súlade s © 9 ods. 2 zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

3. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s
Opatrením lVĺF SR č. MF/0101'75/2004-42,ktorým sa ustanovuje druhová,

organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z.n.p., ktorá je
záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.
B. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu vychádza z vývoja hospodárenia obce v rOku 2019 a
predchádzajúcich sledovaných rokoch. J e spracovaný podľa žákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p. v členení podľa 5 9 ods. 1 citovaného zákona. Zostavený je ako
viacročný rozpočet obce. Viacročný rozpočet je zostavený v rovnakom členení, V
akom'sa zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Zmeny rozpočtu na
daný rok je možné realizovať len zmenou v rámci schvaľovacieho procesu a
kompetencií orgánov obce. Rozpočet na rok 2019 je záväzný, na roky 2020 a 2021
nie je záväzný, má len orientačný charakter, bude sa upresňovať v ďalšom
rozpočtovom roku.
Rozpočet obce je v súlade s š 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a
vnútorne sa člení na:
a/ bežný rozpočet. t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,
b/ kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové Výdavky,
c/ finančné operácie
'

c. NÁVRH ROZPOČTU
Rozpočet celkom v EUR
Rok

2019

2020

2021

Bežné príjmy

920 998

931 928

941 998

Kapitálové príjmy

0

0

0

Fin. op. príjmové

102 510

0

0

Príjmy spolu

1 057 413

965 203

975 903

2020

2021

846 086

863 099

79 417

73 104

39 700

39 700

965 203

975 903

Rok

2019

Bežné výdavky

851 983
.

Kapitálové výdavky 165 730
Fin. op. výdavkové

39 700

Výdavky spolu

1

057 413

'

.

Rozpočet obce na rok 2019 je navrhnutý ako vyrovnaný, celkové príjmy i
celkové výdavky sú na úrovni 1 057 413,-- EUR. Návrh rozpočtu obce
na rok 2019
a na roky 2020-2021 je vypracovaný V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.
o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy V znp.
Na základe vyššie uvedených skutočnOstí odporúčam Návrh rozpočtu
..
na rok
2019 schváliť a na rokv 2020-2021 zobrať na vedomie.
V Mikušovciach 02. 12. 2018

Miriam Matejičková
hlavný kontrolór obce

