Obecnému zastupiteľstvu v Mirkovciach na vedomie
v zmysle plánu kontrol na 2. polrok 2016
Správa hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Mirkovce na rok 2017 a k návrhu
viacročného rozpočtu obce na roky 2018 – 2019 v zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

Správa č. 10/16 - odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
obce Mirkovce na rok 2017 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2018 2019
Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Mirkovce na rok 2017 a k návrhu viacročného
rozpočtu obce na roky 2018 – 2019 bolo vypracované na základe predloženého návrhu, ktorý
bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v platnom znení.
A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA
Pri vypracovaní stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu z hľadiska:
dodržania zákonnosti pri jeho predkladaní,
súladu so všeobecne záväznými nariadeniami obce Mirkovce a záväznými právnymi
predpismi,
metodickej správnosti.
Východiskovým materiálom pri spracovávaní návrhu rozpočtu obce Mirkovce na rok 2017 a
viacročného rozpočtu obce na roky 2018 – 2019 boli všeobecne záväzné právne predpisy a to
konkrétne:
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobné stavebné odpady,
zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov v územnej
samospráve,
zákon č. 597/2007 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení.
Návrh rozpočtu obce Mirkovce na rok 2017 zahŕňa tiež všeobecne záväzné nariadenia obce,
ako aj rozpočtové pravidlá platné od 01.01.2017.
Návrh rozpočtu obce Mirkovce bol verejne sprístupnený obvyklým spôsobom, t. j. na výveske
OcÚ Mirkovce a na internetovej stránke obce dňa 16.11. 2016, čím bola splnená požiadavka
informačnej povinnosti zo strany obce. Zároveň bola dodržaná zákonom stanovená lehota
zverejnenia, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením obecným zastupiteľstvom v súlade s
§ 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb..

1

B. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU
Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR
č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z.n.p., ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov
územnej samosprávy.
Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. O rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v členení podľa § 9 citov. zákona na:
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok 2017
b) rozpočet na rok 2018
c) rozpočet na rok 2019
Rozpočet obce Mirkovce na rok 2017 je záväzný a viacročný rozpočet obce na roky 2018 –
2019 má orientačný charakter, pričom jeho jednotlivé ukazovatele sa spresňujú
v nasledujúcich rozpočtových rokoch.
Návrh rozpočtu alokuje príjmy a výdavky do jednotlivých účtovných položiek, pričom ich
štruktúra je logicky a hierarchicky usporiadaná s dôrazom na prezentáciu plánovaných
a dosahovaných výstupov a výsledkov. Predložený návrh rozpočtu sa vnútorne člení v súlade
s § 10 ods. 3 až 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy na:
bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet),
kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet),
finančné operácie.

C. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU OBCE MIRKOVCE
NA ROK 2017
Návrh rozpočtu obce Mirkovce na rok 2017 a viacročný rozpočet na roky 2018 – 2019 bol
prerokovaný a pripomienkovaný obecným zastupiteľstvom Mirkovce dňa 30.11. 2016.
Pripomienky boli zapracované do návrhu rozpočtu obce Mirkovce predkladaného na
schválenie na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach dňa 02.12. 2016.
Prehľad príjmov a výdavkov obce Mirkovce na roky 2017, 2018 a 2019
Sumarizácia návrhu rozpočtu obce Mirkovce
Názov položky
Vlastné príjmy obce spolu:
Dotácie zo ŠR pre OcÚ spolu:
Dotácie zo ŠR pre ZŠ spolu:
Zostatok prostriedkov
z predchádzajúcich rokov:
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU:
Bežné výdavky obce spolu:
Bežné výdavky pre ZŠ spolu:
Kapitálové výdavky spolu:
Finančné operácie:
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU :
Rozdiel:

rok 2017
12 180,00 €
230 000,00 €
263 000,00 €

rok 2018
12 180,00 €
230 000,00 €
263 000,00 €

rok 2019
12 180,00 €
230 000,00 €
263 000,00 €

0,00 €
505 180,00 €
159 980,00 €
263 000,00 €
82 200,00 €
0,00 €
505 180,00 €
0,00 €

0,00 €
505 180,00 €
159 980,00 €
263 000,00 €
82 200,00 €
0,00 €
505 180,00 €
0,00 €

0,00 €
505 180,00 €
159 980,00 €
263 000,00 €
82 200,00 €
0,00 €
505 180,00 €
0,00 €
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Z uvedeného prehľadu možno konštatovať, že rozpočet obce Mirkovce na rok 2017 a
viacročný rozpočet obce na roky 2018 – 2019 je zostavený ako vyrovnaný. Kapitálový
rozpočet plánovaný na realizáciu nových stavieb a investícií (položka 01/717 001) je
zostavený ako schodkový vo výške 82 200 €. Zdroje krytia schodku kapitálového rozpočtu
tvoria finančné prostriedky z bežného rozpočtu. Finančné operácie sú v rozpočtovom roku
2017 plánované vo výške 0€. Bežné príjmy obce tvoria daňové a nedaňové príjmy. Daňové
príjmy z hľadiska štruktúry príjmov tvoria najväčšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu obce
Mirkovce. Rozhodujúci podiel má pritom výnos dane poukázaný územnej samospráve zo
strany štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 493 000 €. Vlastné
príjmy obce Mirkovce sú plánované v celkovej výške 12 180 €.
Návrh rozpočtu príjmov bol zostavený na základe reálnych možností, pričom možno
predpokladať, že nehrozia významné riziká nenaplnenia príjmovej časti rozpočtu. Na základe
predpokladaných zdrojov v príjmovej časti rozpočtu bol zostavený návrh rozpočtu výdavkov.
Navrhovaný rozpočet výdavkov vychádza z vývoja hospodárenia obce Mirkovce v roku 2016,
pričom bol zostavený tak, aby zabezpečil financovanie základných funkcií samosprávy podľa
Z. č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Zároveň prihliada na
priority a strategické zámery obce Mirkovce pre rok 2017.
K návrhu rozpočtu obce Mirkovce a návrhu rozpočtu ZŠ na rok 2017 je vhodné vypracovať
k položkám 09/635 006 a 01/717 001 zoznam investičných zámerov, ktoré by sa mali
z navrhovaného rozpočtu v danom roku financovať a predložiť ich na schválenie obecnému
zastupiteľstvu na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

D. ZÁVER
V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami odporúčam miestnemu zastupiteľstvu
predložený návrh rozpočtu obce Mirkovce na rok 2017
schváliť
a návrh viacročného rozpočtu obce Mirkovce na roky 2018 – 2019
vziať na vedomie.

...............................................
Ing. Ľuboslav Straka, PhD.
hlavný kontrolór obce

V Mirkovciach dňa 02.12. 2016
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