Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Jasová
k návrhu rozpočtu Obce Jasová na roky 2014, 2015 a 2016
v zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Návrh rozpočtu Obce Jasová na roky 2014, 2015 a 2016 bol zostavený
v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov, ako i opatrenia MF SR č. 010 175/2004-42, ktorým sa
ustanovuje rozpočtová klasifikácia v znení dodatkov.
V zmysle § 9 zákona č. 583/2004 obec zostavuje viacročný rozpočet.
Zostavenie rozpočtu obce vychádza predovšetkým z viacročného rozpočtu,
z určeného podielu na výnosoch daní z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č.
564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve,
Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve v znení neskorších predpisov, zákona č. 597/2003 Z.z.
o financovaní základných školy, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov.
Obec pri zostavovaní rozpočtu prednostne zabezpečila krytie všetkých
záväzkov, ktoré pre ňu vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými
predpismi.
Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovej organizácii obce Základnej škole s materskou školou Jasová.
Rozpočtová organizácia hospodári s rozpočtovými prostriedkami
a s prostriedkami prijatými od iných subjektov. Zostavuje svoj rozpočet príjmov
a výdavkov. Pritom sa riadi záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu určenými
zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a obcou.
Rozpočet obce na roky 2014, 2015 a 2016 sa zostavuje ako prebytkový.
Vnútorne sa člení na:
bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len „bežný rozpočet“)
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len „kapitálový rozpočet“)
c) finančné operácie.
a)

Rozpočet príjmov v EUR:
Druh rozpočtu
1. Bežný rozpočet obce
2. Kapitálový rozpočet obce
3. Finančné operácie
Rozpočet príjmov obce spolu
Bežný rozpočet príjmov ZŠ s MŠ

Spolu rozpočet príjmov:

2014
661 235,96
0
0
661 235,96
2 485

2015
661 235,96
0
0
661 235,96
2 485

2016
661 235,96
0
0
661 235,96
2 485

663 720,96

663 720,96

663 720,96

Rozpočet výdavkov v EUR:
druh rozpočtu
1. Bežný rozpočet obce
2. Kapitálový rozpočet obce
3. Finančné operácie
Rozpočet výdavkov obce spolu
1. Bežný rozpočet t výdavkov ZŠ s MŠ
Rozpočet výdavkov ZŠ s MŠ:
Spolu rozpočet výdavkov:

2014
299 668,35
12 789,20
28 870,13
341 327,68
321 604,00
321 604,00

2015
284 801,51
13 200,00
28 856,97
326 858,48
321 604,00
321 604,00

2016
278 601,51
3 200,00
28 856,97
310 658,48
321 604,00
321 604,00

662 931,68 648 462,48

632 262,48

Návrh rozpočtu Obce Jasová na roky 2014, 2015, 2016, ktorého súčasťou je
rozpočet ZŠ s MŠ Jasová
bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
zverejnený najmenej na 15 dní v obci obvyklým spôsobom – vo vývesnej tabuli
pred obecným úradom a na web stránke obce, a to od 26. 11. 2013 do 12. 12. 2013,
aby sa mohli obyvatelia obce k nemu vyjadriť.
Obec neprijala žiadne návrhy na zmeny a úpravy v navrhovanom rozpočte.
Na základe uvedených skutočností odporúčam Obecnému zastupiteľstvu
v Jasovej schváliť predložený návrh rozpočtu na roky 2014, 2015 a 2016.

V Jasovej dňa 12. 12. 2013

Katarína Némethová
hlavná kontrolórka obce
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