Materiál na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Biskupiciach dňa 14.12.2020
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Biskupiciach berie na vedomie:
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Biskupice k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023

Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Biskupice na roky 2021-2023
V súlade s §18 f, ods.1, písm. c/ zákona č. 369/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení, predkladám stanovisko hlavnej kontrolórky k
návrhu rozpočtu obce Biskupice na roky 2021, 2022 a 2023. Návrh rozpočtu obce na roky
2021, 2022 a 2023 vychádza zo zákonov, ktoré platia pre rozpočtové hospodárenie obcí a
ktoré sa dotýkajú viacerých oblastí tohto hospodárenia.
Rozpočtové hospodárenie obcí je upravené konkrétne v nasledovných základných
zákonoch:
- zákone NR SR č. 523/2004 Z.z., o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v znení
neskorších zmien a doplnkov;
- zákone NR SR č. 564/2004 Z.z., o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v platnom znení;
- zákone NR SR č. 582/2004 Z.z., o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady v platnom znení;
- zákone NR SR č. 583/2004 Z.z., o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení
neskorších zmien a doplnkov.
V nadväznosti na uvedené právne normy je predkladaný návrh viacročného rozpočtu
obce Biskupice na roky 2021-2023 spracovaný v zmysle platných predpisov a zohľadňuje
ukazovatele obsiahnuté v návrhu štátneho rozpočtu na príslušné roky vo vzťahu k rozpočtom
obcí v predpokladanej výške. Návrh rozpočtu zdôrazňuje vzťah medzi očakávanými
rozpočtovými príjmami a výdavkami a zároveň očakávanými výstupmi a výsledkami obce za
uvedené rozpočtové obdobie.
Návrh viacročného rozpočtu, členeného osobitne na roky 2021, 2022 a 2023 je
rozdelený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Pre väčšiu prehľadnosť
a požiadavku poslancov je návrh rozpočtu predkladaný na rokovanie obecného zastupiteľstva
vo forme položkového rozpočtu zostaveného v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, podľa
ekonomického triedenia príjmov a výdavkov.
Predkladaný návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Opatrením MF SR č.
MF/010175/2004-42 uverejnenom vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2004, ktorým sa
ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z.n.p,
ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy a Vyhláškou Štatistického
úradu č. 257/2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.
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Celkový návrh rozpočtu obce na rok 2021 je postavený ako prebytkový vo výške 6
970 €. Bežný rozpočet na rok 2021 je navrhovaný ako prebytkový vo výške 3 820 €. Schodok
kapitálového rozpočtu vo výške 61 762 € kryjú príjmové finančné operácie a prebytok
bežného rozpočtu. Prebytok návrhu rozpočtu na rok 2022 je 3 596 € a roku 2023 je to 8 596
€. Kapitálové príjmy na tieto dva roky zatiaľ sú plánované len vo výške 300 €. Navrhovaný
objem rozpočtu bežných príjmov a výdavkov roku 2021 umožňuje zabezpečiť všetky
základné služby poskytované obyvateľom obce. Finančné prostriedky vo výške 77 117 € vo
forme príjmových finančných operácií sú tvorené zostatkami predchádzajúcich období ZŠ vo
výške 5 000 €, dotáciami na vybudovanie chodníka z MF SR a MV SR vo výške 25 000 €,
z finančných prostriedkov prevedených z fondu rezerv vo výške 14 000 € a krátkodobým
úverom vo výške 33 116 €. Kapitálové príjmy v návrhu rozpočtu na rok 2021 zohľadňujú
najmä schválený nenávratný finančný príspevok na vybudovanie kompostárne vo výške
101 924 € z fondov EÚ a 11 991 € zo štátneho rozpočtu a schválenú nenávratnú finančnú
pomoc z EÚ na výstavbu pozemných komunikácií vo výške 256 125 €.
Kritickým bodom rozpočtu je schodkový kapitálový rozpočet, ale šetrením bežných
výdavkov v bežnom rozpočtovom roku a generovaním zdrojov v rezervnom fonde za
predchádzajúce obdobie sú kapitálové výdavky pre rok 2021 dostatočne kryté a po schválení
záverečného účtu roku 2020, je predpoklad ich navýšenia z prebytku hospodárenia za rok 2020.
V príjmovej časti rozpočtu sú kľúčovým zdrojom príjmov podielové dane, ktorých reálna výška
bude závisieť od vývoja situácie v hospodárstve SR. Preto bude potrebné dôsledne mesačne
sledovať vývoj v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a v prípade nepriaznivého vývoja
okamžite prijímať potrebné rozpočtové opatrenia. Je potrebné tiež skonštatovať, že i napriek
zvýšeniu miestneho poplatku za odvoz odpadu, obec predpokladá naďalej ročne doplácať na
vývoz odpadu z rozpočtu obce výške 7 500 €. Pre konsolidáciu tejto položky rozpočtu bude
potrebné prijať ďalšie účinné opatrenia najmä v oblasti triedenia KO.
Výdavky na dlhovú službu obce v návrhu rozpočtu na rok 2021 predstavujú sumu 12 210
€ súvisiacu so splácaním krátkodobého úveru. Dlh obce je v súlade so zákonom 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách samosprávy v z.n.p. .
Viacročný návrh rozpočtu na roky 2021, 2022 a 2023 je zostavený ako mierne
prebytkový. Tento návrh rozpočtu je vypracovaný v intenciách prognózovania vývoja

hospodárstva SR. Príjmy na rok 2021 sú rozpočtované na základe smerných čísiel MF SR
a predpokladu plnenia miestnych dní a ďalších príjmov a na ďalšie dva roky sú odhadnuté
orientačne.
Z formálneho hľadiska a členenia je rozpočet spracovaný dobre, dostatočne podrobne
a prehľadne. Obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo neuplatniť programový rozpočet, preto štruktúra
predkladaného návrhu rozpočtu zohľadňuje funkčnú a ekonomickú klasifikáciu a nie je zostavený
v programovej štruktúre.

Podľa paragrafu 9 ods. 3 zákona o obecnom zriadení bola splnená povinnosť na
zverejnenie návrhu rozpočtu obce Biskupice na úradnej tabuli 15 dní pred jeho rokovaním na
zasadnutí obecného zastupiteľstva, spolu so stanoviskom hlavnej kontrolórky, v dňoch 27.11.14.12.2020.
Predkladané stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu je zamerané najmä na
posúdenie súladu návrhu rozpočtu so zákonom o rozpočtových pravidlách, na identifikáciu
prípadných rizík a rezerv plnenia rozpočtovaných príjmov a rozpočtovaných výdavkov s
dôrazom na hospodárnosť a efektívnosť rozpočtovaných finančných prostriedkov.
Po posúdení návrhu rozpočtu na roky 2021, 2022 a 2023 konštatujem, že je
spracovaný prehľadne a adresne. Súčasne konštatujem, že návrh rozpočtu obce Biskupice na
roky 2021, 2022 a 2023 je zostavený v súlade s § 9 a 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení. Predkladaný návrh rozpočtu
považujem za reálny, transparentný a udržateľný.
Na základe hore uvedených skutočností
odporúčam
Obecnému zastupiteľstvu v Biskupiciach návrh rozpočtu obce Biskupice na rok 2021 ako
záväzný a rozpočty na rok 2022 a 2023 ako nezáväzné
schváliť.

V Biskupiciach 27.11.2020

Ing. Eva Balážová, PhD.
hlavná kontrolórka obce

