Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
obce Diviacka Nová Ves na roky 2022 a roky 2023 a 2024
Predložený návrh rozpočtu je formulovaný ako trojročný na roky 2022 – 2024
a vyjadrujú sa v ňom zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov na 3 rozpočtové roky.
Rozpočet na roky 2023 a 2024 je len orientačný a nie je záväzný.
Návrh rozpočtu 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 a zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti. 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.
Výdavkovú časť rozpočtu nemá programovú štruktúru (programový rozpočet). Obec
nie je povinná ho vytvárať, nakoľko bol zmenený zákon o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, ktorý obciam pod 2 000 obyvateľov dáva možnosť nezostavovať rozpočet obce
v programovej štruktúre, pokiaľ o tom rozhodne OcZ.
Súčasťou rozpočtu sú príjmy a výdavky RO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, t. j.
ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves.
Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový. Sú v ňom zahrnuté daňové
a nedaňové príjmy, bežné granty a transfery v rámci verejnej správy. Výdavky sú plánované
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
len s príjmom s predaja pozemkov. Kapitálové výdavky sú plánované hlavne na rekonštrukciu
mostu vo Vrbanoch, na vybudovanie detského ihriska a spevnených plôch pod kontajnery
a v športovom areáli, na projektovú dokumentáciu a nákup zariadení a prístrojov.
Finančné operácie príjmové predstavujú zapojenie nedočerpaných prostriedkov z roku
2021 do rozpočtu obce na rok 2022 (vrbanský most), ďalej prevody finančných prostriedkov
z rezervného fondu a fondu prevádzky, údržby a opráv NOB a ich zapojenie do rozpočtu pre
rok 2022. Súčasťou sú i zábezpeky od dodávateľov stavebných prác a nových nájomníkov
v nájomných bytoch. S komerčným bankovým úverom obec v roku 2022 zatiaľ rozpočet
neráta.
Výdavkové FO tvoria splátky istiny z úverov, a to na výstavbu NOB (r. 2040), lízing
osobného auta a vrátenie povinných zábezpek dodávateľom stavebných prác
a odchádzajúcim nájomníkov z nájomných bytov.
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu je schodková a tento schodok je navrhovaný
kryť prebytkom z bilancie finančných operácií. Celkový rozpočet je potom navrhovaný ako
vyrovnaný.
Rozpočet vychádza z reálneho prepočtu objemu príjmov a výdavkov obce pri
súčasných platných podmienkach, zohľadňuje očakávané skutočnosti príjmov a výdavkov
v roku 2022.
Návrh bol v zákonnej lehote najmenej 15 dní pred jeho prerokovávaním v obecnom
zastupiteľstve vyvesený v úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.
Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu takto
predložený rozpočet obce na rok 2022 schváliť.
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