Obec Jablonka – hlavný kontrolór
Predložené na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Obce Jablonka dňa 30.11.2018

Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra Obce Jablonka
k návrhu rozpočtu na rok 2019

Predkladá:
Ing. Peter Horniaček
hlavný kontrolór Obce Jablonka

Návrh uznesenia:
1. Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonka
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra Obce Jablonka
k návrhu rozpočtu na rok 2019.

Vypracoval:
Ing. Peter Horniaček
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Hlavný kontrolór Obce Jablonka
Podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
predkladám
Obecnému zastupiteľstvu Obce Jablonka
odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2019 (ďalej len „stanovisko“).
Pri spracovaní môjho stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu
na roky 2019 až 2021 a návrhu rozpočtu na rok 2019 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z hľadiska zákonnosti,
ako aj z hľadiska metodickej správnosti a odbornosti jeho zostavenia a predloženia na schválenie
Obecnému zastupiteľstvu Obce Jablonka (ďalej len „OZ“).
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 zn. n. p.,
- zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v zn. n. p. (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“).
Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia:
- zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v zn. n. p., na základe ktorého Obec Jablonka vydala všeobecne záväzné nariadenia
k 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 zn. n. p.,
- zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v zn.
n. p.,
- ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany Obce Jablonka
Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli Obce Jablonka v zákonom stanovenej lehote v súlade
s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p.
3. Tvorba rozpočtu
Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. ako
viacročný programový rozpočet na roky 2019 až 2021, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia
a potrieb obyvateľov.
Rozpočet na rozpočtový rok 2019 je po jeho schválení OZ záväzný, rozpočty na nasledujúce dva
rozpočtové roky sú orientačné.
4. Vyjadrenie odborného názoru hlavného kontrolóra na ekonomické východiská rozpočtu
Rozpočet na rozpočtový rok 2019 je zostavený v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
č. 583/2004 Z. z. ako prebytkový a v časti bežného rozpočtu ako vyrovnaný.
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Pri rozpočte príjmov sa v súlade so zásadou opatrnosti vychádzalo:
- z predpokladaného plnenia dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je v súlade so zákonom
o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve vlastným príjmom samosprávy,
- z predpokladu konštantného výberu miestnych daní v porovnaní s plnením za minulé roky, t. j.
z predpokladu nezvyšovania týchto daní v podmienkach Obce Jablonka,
- z predpokladaných výnosov z predaja dreva s ohľadom na limity ťažby dreva a uzatvorené obchodné
vzťahy.
Pri rozpočte výdavkov sa vychádzalo zo známych nárokov na rozpočtové výdavky vyplývajúce z platnej
legislatívy a z nárokov vyplývajúcich na prioritné úlohy obce. Aj v tejto oblasti podľa môjho názoru
zohľadňuje rozpočet zásadu vyrovnaného rozpočtu, t. j. zosúladenia výdavkov s príjmami.
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