Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Nová Bošáca na
rok 2018 a k návrhu viacročného rozpočtu na obdobie 2019 - 2020.
Stanovisko k návrhu programového 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 2018 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 2018 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 2018 je zostavený ako vyrovnaný.

Príjmy

pre rok 2018

návrh

1 754 097,63 €

Výdavky pre rok 2018

návrh

1 754 097,63 €

Výsledok rozpočtového hospodárenia

0,00 €

Návrh rozpočtu je veľkorysý, najmä z pohľadu rozvoja - so zapojením vlastných zdrojov, t.j.
prebytku rozpočtu za rok 2017.O zapojení prebytku hospodárenia sa uvažuje až pri
schvaľovaní záverečného účtu za rok 2017.

Bežné príjmy
Bežné príjmy rok 2017 schválený

432 361,00 €.

Bežné príjmy rok 2018 - návrh

729 226,00 €.

V návrhu rozpočtu sa uvažuje s nárastom bežných príjmov oproti roku 2017 až o 296
865,00

€. To napriek skutočnosti, že daňové príjmy tvorené výnosom dane z príjmov

fyzických osôb – podielovej dane zo štátneho rozpočtu sa oproti minulému roku nemenia.
Daňové príjmy vždy tvorili najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu obce; táto
skutočnosť sa nemení ani v roku 2018. Ostatné príjmy z miestnych daní a nedaňové príjmy

sú rozpočtované podľa navrhnutého VZN o miestnych daniach(výška daní sa oproti minulým
rokom nemení) a miestnom poplatku za komunálne odpady v obci, podľa nájomných zmlúv
za prenájom bytových domov, nehnuteľností, a podľa navrhnutého VZN o určení poplatku
v MŠ a ŠKD-výška týchto príjmov sa oproti roku 2017 výrazne nemení. Zvýšené príjmy
z vlastného majetku sú predpokladané za dodávané energie(teplo,voda) a z prenájmu
majetku (traktor).
Grandy a transfery:
Suma zložená z dotácií poskytovaných obci. Zvýšené príjmy z dotácii pre DHZ vo výške
33 000,0 eur suma zložená z príjmu z dotácií pre DHZ vo výške 3 000,00 eur a 30 000,00eur
suma na obnovu budovy PZ- je avizované, že táto bude poskytnutá v budúcom roku.
Z UPSVaR vo výške 10 100,0 eur na refundáciu miezd z ESF.
Školstvo transfer je zvýšený o avizované finančné prostriedky.
Dotácie - v návrhu rozpočtu sa uvažuje s dotáciami, ktoré budú poskytované obci z
rozpočtov jednotlivých rozpočtových kapitol v rámci financovania prenesených kompetencií a
s ďalšími dotáciami zo ŠR.

Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy za rok 2018 - návrh

961 265,36 €

V rozpočte z kapitálových príjmov je rátané s príjmom z podaného projektu Zateplenie
kultúrneho domu v Novej Bošáci.

Bežné výdavky
Bežné výdavky za rok 2017

529 557,00 €

Bežné výdavky za rok 2018 -návrh

661 369,00€

Rozpočtovanie bežných výdavkov vychádza z dlhodobých ukazovateľov a možno ho
hodnotiť ako primerané na nasledujúcich položkách.
Bežné výdavky roku 2018 sú plánované na všetky aktivity vyplývajúce zo samosprávnych
funkcií obce výdavky na prenesený výkon štátnej správy a sú viac menej porovnateľné s
rokom 2017. Je vidieť snaha usporiť čo najvyššiu čiastku, aj keď oproti roku 2017 je tu
mierny nárast miezd, ale len o avizované navýšenie tarifných platov. Na mzdách je rátané
zo zvýšením o sumu, na vytvorené pracovné miesta pre dlhodobo nezamestnaných.

Ochrana pred požiarmi je rátané s avizovanou dotáciou na obnovu budovy PZ.
Údržba miestnych komunikácií je navýšená o 5000 eur.
Verejné osvetlenie je navýšená suma podľa predpokladaných výdavkov o 4000 eur podla
skutočného plnenia v r.2017.
Údržba miestneho rozhlasu je naplánovaná vo výške 5000 eur.
Dom smútku viac 2000 eur.
Výdavky na prevádzku ZŠ o 20 000 eur viac oproti roku 2017(platy)

Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky za rok 2017

€. 1 062128,63

V návrhu rozpočtu kapitálových výdavkov je navrhovaná značná suma na projekt Zateplenie
budovy kultúrneho domu, kde už je rozpočtovaná suma na kofinancovanie z vlastných
zdrojov tohto projektu vo výške 48 063 eur. Výdavky spojené s obstaraním projektovej
dokumentácie k Zbernému dvoru a Revitalizácia verejných priestranstiev 17 800 eur. Ráta sa

s oplotením cintorína (5000 eur) a suma vo výške 10 000 eur na dokončenie
ambulancie lekára. Elektrická prípojka k plánovaným bytovkám zo ŠFRB vo výške
25 000 eur.
Finančné operácie
Finančné operácie príjmy -návrh

63 606,00 €

Finančné operácie výdaje -návrh

25 600,00 €.

V návrhu rozpočtu sa počíta so zapojením príjmových finančných operácií t.j. zapojenie
zostatku rezervného fondu z roku 2017 vo výške 62 606 eur. Po schválení záverečného
účtu obce za rok 2017 budú rozpočtované ostatné finančné prostriedky, ktoré vzniknú ako
prebytok hospodárenia v roku 2017. Rozpočet zohľadňuje aj finančné operácie, ktorými sa
vykonávajú prevody peňažných fondov obce vo výške 1000 eur z fondu prevádzky údržby
a opráv nájomnom bytovom dome, tieto sú v príjmovej časti fin. operácií a budú zapojené
podľa potreby do bežných výdavkov.
Výdavky sú rozpočtované len vo výške dlhovej služby voči ŠFRB.
V návrhu rozpočtu na rok 2018 obec neráta s úverovým zaťažením.

Rozpočet na roky 2019 a 2020 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 – 2020, ktorý spĺňa
základné princípy programového rozpočtovania. Pri hodnotení východísk a ukazovateľov
viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2020 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,ale tento je
len orientačný. Obec nie je zadĺžená , má povinnosť splácať úvery len ŠFRB . Vedenie obce
neustále vytvára dostatočný priestor na realizáciu rozvoja, udržania majetku, jeho obnovy
a opráv. Návrh rozpočtu obce na rok 2018 -2020 bol v zákonom stanovenej lehote
zverejnený na úradnej tabuli obce Nová Bošáca a na webovej stránke obce.
Záverečné stanovisko:
1./ Návrh rozpočtu

na rok 2018 zodpovedá príslušným predpisom, je zostavený podľa

predpísanej rozpočtovej klasifikácie a spĺňa predpísanú štruktúru.
2./ Návrh rozpočtu je spracovaný pre obdobie rokov 2019 a 2020.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 4.12.2017
Jarmila Konečníková
Kontrolórka obce

