Stanovisko
hlavnej kontrolórky obce Brehy k návrhu finančného rozpočtu obce Brehy na r. 2017
a viacročného rozpočtu na roky 2018 a 2019
V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 360/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, p r e d k l a d á m odborné stanovisko k návrhu rozpočtu Obce Brehy
na rok 2017 a výhľad na roky 2018, 2019.
Návrh rozpočtu Obce Brehy v zmysle § 9 a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov spĺňa podmienky stanovené
zákonom. 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 znení neskorších predpisov, ktorá je
záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy. Dodržanie informačnej povinnosti
zo strany Obce Brehy - návrh rozpočtu Obce Brehy bol zverejnený v obci obvyklým
spôsobom na úradnej tabuli a internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote, t.j.
najmenej 15 dní pred jeho schválením, v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu na rok 2017 je pre obec
záväzný a v priebehu rozpočtového roka sa môže upresňovať rozpočtovými opatreniami a na
roky 2018, 2019 je orientačný.
Na schválenie je predložený návrh rozpočtu na rok 2017 v členení:
Bežný rozpočet
Príjmy spolu

724.110 €

Výdavky spolu

703.909 €

Výsledok hospodárenia je prebytok BR vo výške + 20.501 €
Kapitálový rozpočet
Príjmy spolu 500 €
Výdavky spolu 190.000 €
Výsledok hospodárenia je schodok - 189.500 €
Finančné operácie
Príjmy čerpania rezervného fondu 180.000 €
Výdavky 7.700 €
Výsledok hospodárenia je prebytok + 172.300 €
Vyrovnanosť celkového rozpočtu na rok 2017 je prebytok + 3,001 €

Na základe predloženého návrhu rozpočtu konštatujem, že návrh rozpočtu bol
spracovaný podľa platných právnych predpisov. Súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2017,
viacročného rozpočtu na roky 2018, 2019 nie je programový rozpočet. Predložený návrh
rozpočtu obce Brehy na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019 je vypracovaný bez
programovej štruktúry. Sú v ňom však zohľadnené základné potreby obce v roku 2017
a výhľadovo rokov 2018, 2019. Návrh rozpočtu ako v príjmovej tak i vo výdavkovej časti je
akceptovateľný avšak je potrebné dodržiavanie finančnej disciplíny. S rozpočtovými
prostriedkami je potrebné vynakladať efektívne a hospodárne a pri tom dodržiavať príslušné
platné zákony, nariadenia ako i VZN obce.
Svoje stanovisko k návrhu finančného rozpočtu obce Brehy na r. 2017 a viacročného
rozpočtu na roky 2018, 2019 z dôvodu mojej dlhodobej pracovnej neschopnosti podávam
bez podieľaní sa na jeho príprave, tvorbe a zostavení ako aj bez účasti na stretnutiach, ktoré
tvorbe rozpočtu predchádzali. Z tohoto dôvodu je stanovisko bez odporúčanía obecnému
zastupiteľstvu.

V Brehoch, dňa 13.12.2016

Mgr. Anna Lovecká
Hlavná kontrolórka obce Brehy

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Brehoch b e r i e n a v e d o m i e stanovisko hlavnej kontrolórky
obce k návrhu rozpočtu na rok 2017 a výhľad na roky 2018, 2019.

