Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Nová Bošáca na
rok 2019 a k návrhu viacročného rozpočtu na obdobie 2020 - 2022.
Stanovisko k návrhu rozpočtu Obce Nová Bošáca predkladá hlavná kontrolórka Obecnému
zastupiteľstvu v súlade s § 18. f ods. 1. písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení pred jeho prerokovaním a schválením v obecnom zastupiteľstve. Stanovisko
je spracované v nadväznosti na ďalšie súvisiace právne predpisy v platnom znení.
Návrh rozpočtu obce na rok 2019 je spracovaný v súlade s ustanoveniami § 4 zákona č.
583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
a v zmysle opatrenia Ministerstva financií SR č.MF/010175/2004 – 42 z 8. decembra 2004 a
jeho doplnkov, ktorým sa ustanovuje druhová organizačná a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie. Je vypracovaný na trojročné obdobie bez programovej štruktúry.
Návrh rozpočtu na rok 2019 spĺňa hlavnú podmienku zostavenia rozpočtu stanovenú v § 10
ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a to
povinné zostavenie bežného rozpočtu ako vyrovnaného, alebo prebytkového. Rozpočet
obce Nová Bošáca na rok 2019 je zostavený ako vyrovnaný.
Výsledok rozpočtového hospodárenia

0,00 €

Rozpočet na roky 2020 a 2021 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č.583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov záväzný.
Návrh rozpočtu je spracovaný ako viacročný rozpočet na roky 2019 – 2021, ktorý spĺňa
základné princípy

rozpočtovania.

Pri hodnotení východísk a ukazovateľov viacročného

rozpočtu na roky 2019 – 2021 je nutné pripomenúť, že viacročný rozpočet sa považuje za
strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce. Vo viacročnom rozpočte majú byť
vyjadrené zámery rozvoja územia obce a potrieb obyvateľov podľa vypracovaného PHSR.
Návrh rozpočtu obce na rok 2019 bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený na úradnej
tabuli obce Nová Bošáca a na webovom sídle obce.
RIZIKÁ
Vyrovnanosť rozpočtu obce je zabezpečená zapojením finančných prostriedkov rezervného
fondu z minulých rokov.
Najvyšším príjmom obce je tzv.fiškálna dotácia poskytovaná zo štátneho rozpočtu. Na rok
2019 je avizované jej zvýšenie o 13,3%- t.j.33 707 eur, obec ráta s týmto navýšením. Preto
upozorňujem, že tieto finančné prostriedky sú len prísľubom a vedenie ZMOS apelovalo na

obce, aby postupovali pri tvorbe rozpočtu konzervatívne, nakoľko pri zmene zákonov nemusí
byť avizované zvýšenie poskytnuté.
V návrhu rozpočtu na budúci rok je plánovaných dostatok bežných aj kapitálových výdavkov.
Ráta sa z využitým finančných prostriedkov z projektov tzv. dotačných. Pri rekonštrukcii
budovy DHZ výške 30 000 eur tieto finančné prostriedky sú už na účtoch obce. Doplatok
dotácie z projektu realizovaného v roku 2018 Zateplenie kultúrneho domu vo výške 176 206
eur a Zateplenie ZŠ vo výške 150 000 eur. Nakoľko v roku 2018 bola poskytnutá len polovica
finančných prostriedkov. V tomto prípade sú vlastné zdroje obce vo výške 8000 eur.
Finančné prostriedky z dotácií nesú v sebe nasledovné riziká:
-schvaľovacie procesy sú zdĺhavé
-nemusí byť poskytnutá požadovaná výška
-nie všetky výdavky musia byť uznané ako oprávnené
-nemusí byť schválená rozpočtovaná suma
-plánované a rozpočtované akcie sa vôbec nemusia uskutočniť v budúcom roku.
Významným kapitálovým výdavkom je aj uzatvorenie koncesnej zmluvy na poskytovanie
internetových služieb optickým samonosným káblom v časti Predpoloma vo výške 39 000
eur. Rozpočet ráta s kapitálovými výdavkami na vybudovanie prípojok na

bytovku

financovanú zo ŠFRB. Všetky tieto finančné prostriedky sú vlastné zdroje obce tvorené
zostatkom z rezervného fondu z minulých rokov.
Medzi ďalšie riziká možno zaradiť aj financovanie ZŠ z MŠ. Nakoľko im poskytované
finančné prostriedky z rozpočtu obce nepostačujú na pokrytie prevádzkových nákladov
využívajú aj finančné prostriedky určené na údržbu budov vo výške 12 944 eur na bežné
výdavky. Táto situácia už trvá niekoľko rokov a počet žiakov sa neustále znižuje.
Záverečné stanovisko:
1./ Návrh rozpočtu

na rok 2019 zodpovedá príslušným predpisom, je zostavený podľa

predpísanej rozpočtovej klasifikácie a spĺňa predpísanú štruktúru.
2./ Návrh rozpočtu je spracovaný pre obdobie rokov 2020 a 2021.Táto časť rozpočtu nie je
záväzná.
3./ Návrh rozpočtu bol zverejnený na pripomienkovanie zákonom stanoveným spôsobom.
Odporúčam Obecnému zastupiteľstvu v Novej Bošáci návrh programového rozpočtu
s c h v á l i ť.
V Novej Bošáci dňa 13.12.2018

Jarmila Konečníková

