STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE DOLNÁ
MARIKOVÁ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2012
Podľa § 18f ods. 1 písm. c/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2012 (ďalej len
stanovisko).
Stanovisko je spracované na základe návrhu rozpočtu výdavkov na rok 2012 v
programovom členení, návrhu viacročného rozpočtu na roky 2012 – 2014 podľa funkčnej a
ekonomickej klasifikácie a návrhu na uznesenie, t.j. materiálu, ktorý bol zverejnený v zmysle
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. na úradnej tabuli obce dňa 27. 2. 2012.
A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA
Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu
viacročného rozpočtu na roky 2012 – 2014 a návrhu rozpočtu na rok 2012 (ďalej len návrh
rozpočtu) z viacerých hľadísk:
1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
konkrétne:
- zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p.
- zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej len „zákon č.583/2004“).
Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia:
- zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a
drobné stavebné odpady v z.n.p., na základe ktorého mesto vydalo všeobecne záväzné
nariadenia k jednotlivým miestnym daniam,
- zákona 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.
- zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v z.n.p. a ostatných súvisiacich právnych noriem.
1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami Obce Dolná Mariková
Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce.

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany Obce Dolná Mariková
Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 27. 2. 2012. t.j. v zákonom
stanovenej lehote (najmenej 15 dní pred jeho schválením) v súlade s § 9 ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

B. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU
Viacročný rozpočet na roky 2012 – 2014 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami
zákona č. 583/2004 Z. z. v z.n.p.
Viacročný rozpočet sa považuje za strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky
obce, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb
obyvateľov. Pri tvorbe viacročného rozpočtu by sa malo vychádzať zo schváleného Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolná Mariková.

C. VÝCHODISKÁ TVORBY ROZPOČTU
Tvorba návrhu rozpočtu príjmov pre rok 2012 v celkovom objeme 409 707,- € vychádza z
celkového predpokladaného objemu:
- daňových príjmov
- nedaňových bežných príjmov
- nedaňových kapitálových príjmov získaných z fondov EÚ a Štátneho rozpočtu.
Príjmom rozpočtu budú aj transfery, t.j. dotácie poskytované obci z rozpočtov jednotlivých
rozpočtových kapitol v rámci financovania prenesených kompetencií a ďalšie dotácie zo ŠR.
V roku 2012 sú naplánované kapitálové dotácie vo výške 9 208 €.
Predkladaný návrh rozpočtu príjmov je potrebné považovať za rámcový (je
spracovaný do výšky predpokladaných daňových a nedaňových príjmov, dotácií a transferov),
ktorý prejde určitým vývojom v súvislosti s ich plnením a to najmä s plnením daňových
príjmov, kapitálových príjmov a v súvislosti s poskytnutím účelových dotácií.
Vo výdavkovej časti predstavuje návrh rozpočtu celkový objem 409 707,- €, z toho
rozpočet bežných výdavkov vo výške 400 499,- € a rozpočet kapitálových výdavkov vo výške
9 208 €. Rovnako aj predkladaný návrh rozpočtu výdavkov prejde určitým vývojom, najmä
v súvislosti s plnením bežných príjmov rozpočtu a s reálnou tvorbou investičných zdrojov –
plnením kapitálových príjmov.
Obec uvažuje na roky 2012 až 2014 s vyrovnaným bežným rozpočtom, čo bude závisieť od
plnenia výnosu z podielových daní a výšky daňových i nedaňových príjmov.
V návrhu kapitálového rozpočtu obec berie do úvahy reálne možnosti krytia, preto
nespracúva návrh kapitálového rozpočtu na roky 2013 a 2014. V tejto oblasti sa obec riadi

skutočným vývojom a možnosťami získania zdrojov krytia na realizáciu rozvojových
programov v bežnom roku.

D. ZHRNUTIE
Návrh viacročného rozpočtu Obce Dolná Mariková na roky 2012 – 2014 je
spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Vzhľadom na zložitú finančnú situáciu odporúčam venovať zvýšenú pozornosť najmä
plneniu príjmov, zabezpečeniu rozpočtovej a finančnej disciplíny a hľadaniu vhodných
zdrojov financovania pre potreby rozvoja obce.

V Dolnej Marikovej dňa 15. 3. 2012

Ing. Jana Gachová
hlavná kontrolórka obce

