Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu obce za
1-3/2016
Príjmová časť : Rozpočet nie je plnený v primeranej štrťročnej výške, t. j. naplnený menej
ako požadovaných 25 %, v skutočnosti len 21%. Opakuje sa situácia z r. 2015.
1. Bežný rozpočet : Najdôležitejšia skupina príjmov - daňové príjmy z výnosu dane z
príjmov sa na začiatku roka vyvíjali opäť pozitívne, v skutočnosti obec prijala o cca 39
tis. € viac než sa plánovalo. Pre dostatok príjmov sú tieto najvýznamnejšie, veď tvorili
takmer polovicu všetkých príjmov, presne 46%. Doplnili ich vlastné príjmy obce z
daní a poplatkov - hlavne za vývoz komunálneho odpadu, ale aj príjmy na účelové
použitie z prenájmu bytov aj nebytových priestorov. Tie zlepšili celkové percentuálne
dobré plnenie bežného rozpočtu na 26%, ale len zdanlivo, pretože tieto príjmy majú
vymedzený účel použitia a nemôžu byť použité na bežné výdavky obce. Podobne ako
dotácie. Dotácie pre školstvo sa s výnimkou dotácie pre MŠ plnili primerane.
2. Kapitálový rozpočet : Plánované boli vlastné kapit. príjmy - z predaja majetku obce pozemky, zatiaľ sa realizovali v minimálnej miere a plánovaná bola dotácia na kúpu
bytov, ktorá sa v I. štvrťroku ešte nerealizovala. Veľmi nízke plnenie kapit. príjmov
spôsobilo aj celkové neplnenie príjmov.
3. Finančné operácie : bol plánovaný a aj sa realizoval prevod neminutých dotácií z
minulého roka, zatiaľ sa nerealizoval plánovaný úver. Z toho dôvodu je aj plnenie
tejto časti rozpočtu veľmi nízke.
Výdavková časť : Rozpočet nie je prekročený, celkom je čerpaný na cca 17 %. Skutočné
výdavky boli nižšie než skutočné príjmy bez dotácie na ZŠ. Vývoju výdavkov odporúčam
venovať patričnú pozornosť, lebo treba vziať do úvahy, že v I. štvrťroku sa uhrádzajú ešte
výdavky z predošlého roka a a tie čerpajú tohtoročný rozpočet.
1. Bežný rozpočet : Niektoré bežné výdavky sú ešte nulové alebo sú čerpané minimálne,
napr. za komisie alebo príspevky organizáciám, ale iné položky zas vykazujú vysoké
čerpanie, naznačujúce, že pôvodná plánovaná suma nebude postačujúca. Ide tradične
hlavne o výdavky za elektr. energiu a teplo, ale v tomto roku už aj výdavky na opravy
bytov. Pokiaľ ide o výdavky na verejné osvetlenie, a to samotnú spotrebu el. energie aj
vklady do I. úsporovej, tie odporúčam osobitne analyzovať, pretože už v tomto období
vykazujú vysoké prečerpanie a žiada sa poznať ich vývoj do konca roku. Vo
výdavkoch už figurujú aj položky, ktoré neboli v rozpočte schválené, teda položky,
ktoré nie sú čerpané v súlade s rozpočtom. Preto odporúčam posúdiť navrhovanú
úpravu rozpočtu a rozpočet upraviť len v opodstatnených a oddôvodnených prípadoch,
v zmysle uznesenia OcZ č. 4/6/2015.
2. Kapitálový rozpočet : predstavuje výdavky na “realizáciu” 15 bytov a niektoré menšie
rekonštrukčné práce. Čerpanie oproti plánu zatiaľ minimálne, okrem toho je
navrhovaná úprava, ktorá vypustí z kapit. výdavkov preddavky na kúpu 15 bytov, lebo
pôjde o nájomné.
3. Finančné operácie : tu sa evidujú splátky úverov a vklad do 1. úsporovej (akcie),
plánovaný objem fin. operácií je vysoko prekročený, čo je spôsobené mimoriadnymi
vkladmi do I. úsporovej.
Záver : Z pohľadu zákonných nárokov konštatujem, že prostriedky rozpočtu obce boli v I.
švrťroku 2016 použité na plnenie úloh obce, plnenie a čerpanie rozpočtu väčšinou zodpovedá
prijatému resp. upravenému rozpočtu, až na niektoré položky realizované bez schválenia
rozpočtového opatrenia – úpravy. V tomto prípade obec postupovala opäť v rozpore so

zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Odporúčam zodpovedne posúdiť
navrhovanú úpravu rozpočtu a rozpočet obce za I. štvrťrok 2016 schváliť.
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