Ing. Katarína Slamková, hlavný kontrolór Železná Breznica

Stanovisko k rozpočtovému opatreniu č. 1
Rozpočet na rok 2018 bol schválený 04.12.2017, uznesením č. 24, bod. 4
Schválený rozpočet nebol k 31.01.2018 zmenený rozpočtovými opatreniami:
Suma, o ktorú budú navýšené príjmy bežného rozpočtu predstavuje sumu 2 030,00 € .
V príjmovej časti bežného rozpočtu dochádza z dôvodu reálneho naplnenia a výberu daní
a poplatkov v roku 2018 k úprave v položke 133 006 „Daň za ubytovanie“, ktorá je navýšená o
čiastku 600,00 €, v položke 212 002 „Z prenajatých pozemkov“ (nájomné za hrobové miesta),
ktorá je navýšená o 400,00 €. Na základe vyúčtovacích faktúr za odobratú energiu – elektrická
energia, plyn je navýšená položka 223 001 „Za predaj výrobkov, tovarov a služieb“, ktorá je
navýšená o 363,00 € a položka 292 012 „Z dobropisov“, ktorá je navýšená o 539,00 €. Účelovo
viazané prostriedky, položka 312 012 „Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy“ (príspevok na výchovu a vzdelávanie MŠ) je navýšená o 128,00 €
Navrhované zvýšenie príjmovej časti bežného rozpočtu v rozpočtovom opatrení č. 01/2018 je
splniteľné.
V rozpočtovom opatrení č. 01/2018 dochádza k zvýšeniu príjmov kapitálového rozpočtu z dôvodu
predaja pozemkov. Celková suma, o ktorú budú navýšené príjmy kapitálového rozpočtu predstavuje
sumu 18 653,00 €.
Navrhované zvýšenie príjmovej časti kapitálového rozpočtu v rozpočtovom opatrení č. 01/2018 je
splniteľné.
Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu dochádza z dôvodu reálneho naplnenia výdavkov
k nasledovným zmenám:
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány navýšenie o 1 613,00 €
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou zvýšenie o 148,00 €
09.6.0.1 Vedľajšie služby v školstve navýšenie o 269,00 €
V rozpočtovom opatrení č. 01/2018 dochádza k zvýšeniu výdavkov bežného rozpočtu. Celková
suma, o ktorú budú navýšené výdavky bežného rozpočtu predstavuje sumu 2 030,00 €.
Obec zostavila rozpočtové opatrenie č. 01/2018 podľa ustanovenia §14 zákona 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Aj napriek prijatému opatreniu bude rozpočet obce
zostavený ako prebytkový.
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmeny rozpočtu v priebehu roka rozpočtovým opatrením v
prípade, ak vznikne potreba uhradiť výdaje, ktoré neboli v pôvodnom rozpočte z akýchkoľvek
dôvodov uvedené.
Zmenu rozpočtu je možné realizovať presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu alebo prekročením výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov. Záverom tohto stanoviska
konštatujem, že predložené rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu obce na rok 2018 (Rozpočtové
opatrenie č. 01/2018) spĺňa podmienky stanovené v §14 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy ako aj čl. 7 smernicou „Zásady nakladania s finančnými
prostriedkami obce Železná Breznica, a preto d o p o r u č u j e m obecnému zastupiteľstvu
schváliť rozpočtové opatrenie č. 01/2018

V Železnej Breznici, 19.02.2018

2

