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STANOVISKO
Hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Tepličky
na roky 2018 – 2020

Rozpočet obce na príslušný kalendárny rok :
= je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku,
ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce, vyjadruje samostatnosť hospodárenia
obce,
= je súčasťou viacročného rozpočtu obce, pričom viacročný rozpočet je strednodobý
ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia
a potrieb obyvateľov vrátane obce najmenej na tri rozpočtové roky.
Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu obce pred jeho schválením v obecnom
zastupiteľstve vyplýva z ustanovenia § 18 f ods. 1 písm. c/ zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov.
K o n š t a t u j e m že :
1/ Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 583/2004
Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
2/ Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov :
Č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad,
Č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení
neskorších predpisov ,
Zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok .
3/ Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce.
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Rozpočet obce na rok 2O18 je zostavený ako vyrovnaný vo výške príjmov a výdavkov
99.634,2O eur

Príjmovú časť rozpočtu tvoria predpokladané príjmy, ktoré možno očakávať v roku 2018.

Rozpočtované výdavky zahrňajú základné výdavky obce vo vzťahu voči obyvateľom
a ostatným subjektom obce.

Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým , v zákonom
stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 odst. 3 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu
Návrh rozpočtu na rok 2018 schváliť ako záväzný
a rozpočet obce na rok 2019 a 2020 zobrať na vedomie ako nezáväzné ukazovatele
viacročného rozpočtu.

V Tepličkách 27. novembra 2017

Ing. Ján Kozák, v.r.
hlavný kontrolór obce

