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Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Vígľašská Huta Kalinka na rok 2016

V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 479/2010 Z.z. o obecnom zriadení
predkladám stanovisko k návrhu rozpočtu obce Vígľašská Huta Kalinka na rok 2016.
Pri spracovaní stanoviska som vychádzal z predloženého návrhu rozpočtu obce
Vígľašská Huta Kalinka na rok 2016.
1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu:
1. 1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi:
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov,
nariadení a zásad :
 č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a
doplnkov
 č. 479/2010 Z.z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
 nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane
z príjmov územnej samospráve
 č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení zmien a doplnkov, na základe
ktorého v súlade s § 2 ods. 3 predmetného zákona bolo vydané VZN o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
 č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení zmien a doplnkov
 opatrenie MF SR č. MF/010175/2004–42 zo dňa 08.12.2004 v znení zmien a
doplnkov, ktorým sa stanovuje druhová klasifikácia a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie
 Zásady hospodárenia s majetkom obce V. H. Kalinka a platné VZN.

1. 2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce V. H. Kalinka:
Návrh rozpočtu je zverejnený na úradnej tabuli obce V. H. Kalinka v zákonom
stanovenej lehote, t. j. viac ako 15 dní pred jeho schválením v OZ v súlade s § 9 ods.
2 zákona č. 479/2010 Z.z. o obecnom zriadení.
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2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu :
Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s
Opatreniami MF SR č. MF/010175/2004–42, ktorým sa ustanovuje druhová,
organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a ktorá je záväzná pri
zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.
Návrh rozpočtu vychádza z vývoja hospodárenia obce V. H. Kalinka v roku 2015 a v
predchádzajúcich sledovaných rokoch.
Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný. Je vnútorne členený na :
a) bežné príjmy a výdavky
b) kapitálové príjmy a výdavky
c) finančné operácie
Predložený návrh rozpočtu obce V. H. Kalinka
vyrovnaný.
Návrh rozpočtu na rok 2016 v €
Príjmy
Bežné
141058,10
Kapitálové
0,00
Finančné operácie
4941,90
Spolu
146000,00

na rok 2016 je navrhnutý ako

Výdavky
145600,00
400,00
0,00
146000,00

Rozdiel
-4541,90
-400,00
4941,90
0,00

Z dôvodu operatívneho riešenia finančných potrieb obce, odporúčam
priebežnú kontrolu rozpočtu k 1.7.2016 s možnosťou jeho úpravy na základe
schválenia obecným zastupiteľstvom.

Na základe uvedených skutočností odporúčam Obecnému zastupiteľstvu vo
Vígľašskej Hute Kalinke predložený návrh rozpočtu na rok 2016 schváliť.

Vo V.H. Kalinke dňa 15.2.2016

Ing. Milan Rubaninský
hlavný kontrolór obce
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