S t a n o v i s k o kontrolórky obce Utekáč k N á v r h u rozpočtu obce
na R O K 2 0 1 7
V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/ l990 Z. z. tak ako to stanovuje § 18 odsek 1
písmeno c - predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2017 a roky 2018,
2019, tak ako bol predložený poslancom OZ na pracovnom rokovaní v časovom predstihu
15 dní pred jeho schválením.
Nadväzne na uvedenú povinnosť konštatujem že:
Údaje boli spracované v tabuľkovej prílohe v rozsahu:
- programový rozpočet skutočnosť 2014, skutočnosť 2015
- schválený rozpočet na rok 2016
- upravený rozpočet 2016 / 3 x /
- očakávaná skutočnosť 2016
- návrh rozpočtu na rok 2017
- návrh rozpočtov na roky 2018, 2019
V súlade s § 9 odsek 2 zákona o obecnom zriadení musí byť rozpočet pred jeho schválením
zverejnený 15 dní na informačnej tabuli obce, prípadne na internetovej stránke, tak aby sa
k takto vypracovanému návrhu rozpočtu mohli vyjadriť občania obce.
Informačná povinnosť obce bola splnená. Návrh rozpočtu je zverejnený na informačnej tabuli
a tiež na internetovej stránke obce.
Návrh rozpočtu vychádza zo záväzných predpisov pre zostavenie rozpočtu, hlavne:
- zákon o rozpočtových pravidlách
- zákon o miestnych daniach a poplatkoch
- zákon o určení dane z príjmov územnej samosprávy
- zákon o financovaní škôl a súvisiace platné VZN obce
Návrh rozpočtu podľa časového postupu bol poslancom predložený na pripomienkovanie dňa
29.11. 2016 na pracovnom rokovaní .
Ako je uvedené v číselnom prehľade celkové príjmy predstavujú na rok 2017 sumu 505 341
Eur a vzhľadom k tomu že rozpočet je zostavený ako vyrovnaný výdavky celkom za rok
činia tiež sumu 505 341 Eur.
Takto zostavený návrh rozpočtu po schválený poslancami OZ bude pre hospodárenie obce
v roku 2017 záväzný.
V priebehu roka je však možné rozpočet upravovať podľa aktuálnej skutočnosti ktorá môže
nastať ako v príjmovej tak i výdavkovej časti rozpočtu.
Rozpočet na roky 2018, 2019 má informatívny charakter a bude spresňovaný podľa situácii
v príslušnom roku.
Na základe rozboru predpokladaných príjmových možností obce, kde ťažiskom príjmov sú
hlavne daňové príjmy zo ŠR a transfery verejnej správy pre školstvo a rozpočtovaných
výdavkov potrebných pre celkové zabezpečenie činnosti obce, odporúčam poslancom OZ
vyrovnaný rozpočet obce na rok 2017 tak, ako bol predložený aj schváliť.
V Utekáči 9.12. 2016
Predkladá : Gizela Kubincová
kontrolórka obce

na vedomie: poslanci OZ

