
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 

Obce Diviacka Nová Ves na roky 2015 a roky 2016 a 2017  

 

 

           Predložený návrh rozpočtu je formulovaný ako trojročný na roky 2015– 2017  

a  vyjadrujú sa v ňom zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov na 3 rozpočtové roky. 

Rozpočet na roky 2016 a 2017 je  len orientačný a nie je záväzný. 

           Návrh rozpočtu na rok 2015 je vypracovaný  a jeho štruktúra i obsah má 

požadované členenie, ktoré predpisuje zákon NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v platnom znení. V návrhu rozpočtu je správne uplatňovaná 

funkčná a ekonomická klasifikácia, ktorú vydáva a vyžaduje MF SR. 

          Návrh rozpočtu je rozčlenený na bežné príjmy a výdavky – bežný rozpočet, 

ďalej na kapitálové príjmy a výdavky – kapitálový rozpočet a na príjmové a výdavkové 

finančné operácie. 

Celkový rozpočet je navrhovaný ako vyrovnaný. 

Bežný rozpočet je navrhovaný ako  prebytkový. Sú v ňom zahrnuté daňové 

a nedaňové príjmy, bežné granty a transfery v rámci verejnej správy, ako i výdavky na 

verejnú správu, CO, PO, cestnú dopravu, nakladanie s odpadmi, verejné osvetlenie, verejnú 

zeleň a údržbu MK, bývanie a občiansku vybavenosť, šport a kultúru, školstvo a sociálnu 

oblasť. 

Kapitálový rozpočet je navrhovaný ako schodkový. V kapitálových príjmoch obec ráta 

s dotáciami na ďalšiu etapu výstavby ČOV. Tieto príjmy budú spolu s vlastnými zdrojmi na 

tento účel v kapitálových výdavkoch aj použité. Kapitálové výdavky sú ďalej navrhované na 

rekonštrukciu a modernizáciu vykurovacieho systému v budove základnej školy a v šatniach 

TJ, pokračovať by sa malo v rekonštrukcii kultúrneho domu, na splátku polyfunkčného 

ihriska a projektovú dokumentáciu. 

Finančné operácie príjmové predstavujú prevody finančných prostriedkov z fondov 

obce a ich zapojenie do rozpočtu pre rok  2015, ako i zapojenie nedočerpanej finančnej na 

kamerový systém.  S  komerčným bankovým úverom obec v roku 2014 neráta. 

Výdavkové  FO sú všetko splátky   istiny z dlhodobých úverov. Na výstavbu NOB 

obec prijala v roku 2010 úver zo ŠFRB vo výške 895 936,58 €, úroková sadzba 1% p. a. Úver 

je dlhodobý s dobou splatnosti 30 rokov. Druhý komerčný úver prijatý v Prima banke  na  

technickú infraštruktúru k NOB (prístupová komunikácia, parkovacie plochy, rozšírenie 

verejného vodovodu, prípojky a dažďovej kanalizácie) z roku 2010 je dlhodobý, s dobou 

splatnosti do roku 2021). 

           Rozpočet vychádza z reálneho prepočtu objemu príjmov  a výdavkov obce pri 

súčasných platných podmienkach, zohľadňuje očakávané skutočnosti príjmov  a výdavkov 

v roku 2015. 

 Návrh bol v zákonnej lehote najmenej 15 dní pred jeho prerokovávaním v obecnom 

zastupiteľstve vyvesený v úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce 

Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčam  obecnému zastupiteľstvu takto 

predložený rozpočet obce na rok 2015 schváliť. 
 

 

 

 

Diviacka Nová Ves                                                                PhDr. Róbert Géczy 

11.12. 2014                                                                     hlavný kontrolór obce 


