Ing. Ivan Sivok, hlavný kontrolór obce Vígľašská Huta - Kalinka
Vec:
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2017-2019
Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu podáva hlavný kontrolór podľa §18f, ods. 1, písm.
c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
Pri posudzovaní rozpočtu sa prihliada na súlad navrhovaného rozpočtu so zákonmi č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy platnom znení a č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a s aktuálnou metodikou MF
SR, ale aj formálne náležitosti rozpočtu.
Predložený návrh rozpočtu obce Vígľašská Huta - Kalinka spĺňa všetky potrebné atribúty
v zmysle vyššie spomínaných právnych predpisov.
Rozpočet je navrhnutý v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie, ktorú je potrebné v priebehu
bežného roka dodržiavať za účelom správneho účtovania jednotlivých položiek. Rozpočet je
rozčlenený na bežný, kapitálový a finančné operácie.
Vzhľadom na platnú legislatívu, upozorňujem na potrebu stáleho sledovania plnenia,
respektíve čerpania rozpočtu a jeho zmeny vykonávať v dostatočnom predstihu, pričom
rozpočtové opatrenie významného charakteru je potrebné uskutočniť do konca augusta
kalendárneho – rozpočtového roka.
Upozorňujem na tento fakt hlavne preto, že obec má v rozpočtovom roku rozplánované aj
investičné akcie, ktoré v prípade realizácie bude potrebné finančne vykryť a to aj za pomoci
návratných zdrojov financovania, napríklad v prípade získania zdrojov EÚ.
V tejto oblasti je nutné spomenúť tzv. rozpočtovú zodpovednosť, ku ktorej sa pridalo
ZMOS a kladie dôraz na prísne dodržiavanie zákona o rozpočtových pravidlách v oblasti
úverového zaťaženia a celkovej dlhovej služby.
V závere môjho stanoviska chcem upozorniť na možné riziká predkladaného rozpočtu :
- nenaplnenie príjmov z „podielových daní“
- nenaplnenie vlastných príjmov
- rast cien tovarov a služieb v priebehu kalendárneho roka /rozhodnutia URSO/
- otázne financovanie školstva a podobne

ZÁVER:
Predložený návrh rozpočtu obce Vígľašská Huta - Kalinka na rok 2017 odporúčam
obecnému zastupiteľstvu schváliť a návrh rozpočtov na roky 2018 – 2019 zobrať na
vedomie.

V Hriňovej 01.03.2017

Ing. Ivan Sivok
hlavný kontrolór

