Mesto GBELY - hlavný kontrolór
Stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu programového rozpočtu mesta Gbely na rok 2016
a rozpočtov na roky 2017-2018.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu mesta Gbely na rok
2016 a rozpočtov na roky 2017-2018 (ďalej len návrh programového rozpočtu) je predkladané
v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov.
Stanovisko k návrhu programového rozpočtu mesta na roky 2016 – 2018 bolo spracované na
základe predloženého návrhu rozpočtu na obdobie rokov 2016 – 2018, ktorý bol spracovaný v
súlade s § 9 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n .p..
A. Východiská spracovania stanoviska
Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu programového
rozpočtu na rok 2016 a viacročného rozpočtu mesta na roky 2017-2018 z dvoch hľadísk:
1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu
1.1 Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Východiskom pri spracovaní návrhu programu rozpočtu boli všeobecne záväzné právne
predpisy a to:
 návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2016 – 2018, ktorého súčasťou je aj rozpočet
obcí na rok 2016, schválený vládou na zasadnutí dňa 15.10.2014
 návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2016
 zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
 nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve
 Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2016 a s ňou súvisiace zmeny v
legislatívnych normách, ako je napr. úprava tabuliek tarifných platov zamestnancov
obcí a pedagogických zamestnancov od 1.1.2016
 opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších
predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
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1.2 Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami Mesta
 rozpočtové pravidlá mesta Gbely
 VZN mesta Gbely o miestnych daniach, dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za
TKO.
1.3 Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta
Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Gbely dňa a na webovej stránke mesta
v zákonom stanovenej lehote, 15 dní pred jeho schválením v M s Z, v súlade s § 9, ods. 2
zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p..
2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
Z hľadiska metodickej správnosti predložený návrh programového rozpočtu rešpektuje
rozpočtovú klasifikáciu v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.
decembra 2004, ktorým sa stanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie.
Zo strany predkladateľa je návrh programového rozpočtu na roky 2016 – 2018 zostavený ako:
 Viacročný rozpočet - viacročné rozpočtovanie územnej samosprávy je definované
v zákone č. 583/2004 § 9 ods. 1 až 4 zákona.
 Programový rozpočet – mesto je v roku 2016 povinné zostaviť programový
rozpočet na roky 2017 – 2018. Viacročný rozpočet sa považuje za strednodobý
ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti
vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov mesta
najmenej na tri rozpočtové roky.
 Výhodou programového rozpočtu sú najmä: alokácia výdavkov rozpočtu do
jednotlivých programov, programová štruktúra je logicky a hierarchicky
usporiadaná, kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov
a výsledkov, ciele programového rozpočtu sú výstupovo a výsledkovo
orientované, spätná väzba v prehľade plnenia rozpočtu podľa merateľného
ukazovateľa – výkonnostných ukazovateľov.
 Návrh programového rozpočtu Mesta Gbely je v tabuľkovej časti na rok 2016
a roky 2017 a 2018 zostavený v mene EURO (€).
B. Východiská tvorby návrhu rozpočtu
Východiskom pri zostavovaní rozpočtu na rok 2016 je návrh rozpočtu verejnej správy na
roky 2016 – 2018. V súčasnosti je tento návrh v NR SR, kde je predmetom rokovania vo
výboroch NR SR.
V roku 2016 obce okrem iného budú pokračovať vo vykazovaní rozpočtového hospodárenia
aj podľa metodiky ESA 95 (výsledok hospodárenia za bežný a kapitálový rozpočet upravený
o zmenu stavu pohľadávok a záväzkov a časové rozlíšenie úrokov a daní).
Rozpočet je kalkulovaný na nulový výsledok hospodárenia.
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C. Tvorba návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. v členení
podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona na :
a/ rozpočet na príslušný rozpočtový rok - rok 2016,
b/ rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2017,
c/ rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b/ - rok
2018.
Viacročný rozpočet na roky 2016-2018 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje
rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok je
záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný
charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.
Navrhovaný rozpočet na rok 2016 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona NR SR č.583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z. n. p. vnútorne členený na:
a/ bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,
b/ kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
c/ finančné operácie.
D. Základná charakteristika návrhu rozpočtu
Návrh programového rozpočtu na roky 2016 – 2018 predpokladá:

Sumarizácia bežného a kapitálového
rozpočtu

Rozpočet
2016

Rozpočet
2017

Rozpočet
2018

Bežné príjmy spolu:
Bežné výdavky spolu:
Výsledok hospodárenia bežného
rozpočtu(prebytok/schodok):
Kapitálové príjmy spolu:
Kapitálové výdavky spolu:
Výsledok hospodárenia kapitálového
rozpočtu:
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):
Schodok/prebytok
Finančné operácie
Príjmy
Výdavky
Výsledok hospodárenia

3 288 498
2 894 308

3 287 440
2 907 190

3 299 796
2 938 343

394 190
42 118
171 468

380 250
39 414
262 721

361 453
5 000
209 510

-129 350
3 330 616
3 065 776
264 840

-223 307
3 326 854
3 169 911
156 943

-204 510
3 304 796
3 147 853
156 943

22 500
287 340
0

52 500
209 443
0

52 500
209 443
0

Návrh programového rozpočtu vychádza z potrieb vzhľadom na stanovenie priorít a potrieb
mesta pre programové obdobie rokov 2016 – 2018, ako aj z analýzy vývoja napĺňania
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rozpočtu v minulých rokoch a spracovaného kvalifikovaného odhadu a predpokladu vývoja
rozpočtu v roku 2016.
V rámci kapitálového rozpočtu je plánovaný príjem z predaja stavebných pozemkov na ul.
Medlenova +34 528 EUR, príjem z predaja stavebných pozemkov pod budúce garáže na ul.
Záhumenice + 2 590 EUR a príjem z predaja pozemkov za účelom usporiadania majetkových
vzťahov + 5 000 EUR.
V rámci bežných príjmov položkami s najväčším dosahom na výšku príjmov sú:
o Výnosy dane z príjmov poukázané územnej samospráve na úrovni 1 493 300 EUR
o Daň z nehnuteľnosti 339 983 EUR
o Dane za špecifické služby 170 932 EUR
o Granty a transfery 1 132 359 EUR
V rámci finančných operácií je rozpočtované čerpanie rezervného fondu vo výške 20 000
EUR a zapojenie Fondu opráv na Bytový dom 14 b.j. vo výške 2 500 EUR.
E. Zhrnutie
Návrh rozpočtu mesta Gbely na obdobie rokov 2016-2018 je spracovaný v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi mesta. Návrh bol
vypracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zmien a doplnkov. Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v meste spôsobom
obvyklým (úradná tabuľa, internet) v zákonom stanovenej lehote v súlade s § 9 ods. 2 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
F. Záver
Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčam Mestskému zastupiteľstvu
v Gbeloch predložený materiál Návrh programového rozpočtu mesta Gbely na rok 2016
schváliť a viacročný rozpočet na roky 2017-2018 zobrať na vedomie.

Gbely 28. 11. 2015

Ing. Mária Poláková
hlavná kontrolórka mesta Gbely

.
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