
Stanovisko hlavnej kontrolórky 
Obce Dolná Strehová k návrhu rozpočtu obce Dolná Strehová na 

roky 2014, 2015,2016 
 

 

Návrh rozpočtu obce Dolná Strehová na  rok 2014 je vo výške 

príjmov:1,873.991,- € a vo výške výdavkov: 1,870.173,-€, čím bol vytvorený 

návrh rozpočtu ako prebytkový vo výške 3.818,- €. 

 

 

Rozpočet tvoria príjmy bežného rozpočtu vo výške 1,843.991,- €. Príjmy 

z kapitálové rozpočtu obec na rok  2014 rozpočtuje vo výške 30.000,- € a to 

príjmy z predaja pozemkov. Príjmy z finančných operácií obec nerozpočtuje.  

Príjmy predstavujú položky daňové a nedaňové ako sú podielové dane, miestne 

dane, poplatky podľa platných VZN, príjmy z prenesených kompetencií, 

nájomné, príjmy za služby z obecných bytov, príjmy z predaja pozemkov. 

 

Výdavky sú v bežnom rozpočte vo výške 673.173,- €, výdavky kapitálové 

rozpočtu obec rozpočtuje  obec vo výške 1,033.600,- €a v časti finančné 

operácie je rozpočtovaná výška pre splátky úverov v čiastke 163.400,- €. 

Výdavky obsahujú položky, ktoré súvisia s chodom obce a to výdavky na 

verejnú správu, výdavky na opravy a údržbu, výdavky spojené s prenesenými 

kompetenciami vrátane ZŠ s MŠ, na kultúrnu činnosť a šport, investičné 

výdavky spojené s centrom obce, rekonštrukciu ČOV, výstavbou nájomných 

bytov, rekonštrukciou verejného rozhlasu a kamerového systému obce, splátky 

úverov. 

 

Rozpočet je navrhnutý podľa skutočností z predchádzajúcich rokov.   

 

Podľa môjho názoru v príjmovej časti v daňových príjmoch je položka 

pohľadávky minulých rokoch vo výške 5000,- € nereálna výška, preto 

navrhujem túto položku ponížiť o 4000,- €  na 1.000,- € a zároveň upraviť 

výdavky v položke programu 7, podprograme 7 1 bežné transfery rekreačno-

športové služby o túto výšku t.j. 4.000,- € z čiastky 14.000,- € na 10.000,- €. 

 

Pri tvorbe rozpočtu treba uplatňovať zásadu opatrnosti, najmä keď sa jedná 

o príjmovú časť, od ktorej naplnenia závisia výdavky, v ktorých sú zahrnuté 

najmä bežné záväzky vrátane úverov. Pri prekročení plnenia príjmov je možná 

úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením čo znamená, že i výdavková časť- 

čerpanie môže byť upravená. 

 

     Na základe toho, že obec počíta v roku 2014 s výdavkami, ktoré sú 

nevyhnutné na chod obce, sú kryté bežnými a kapitálovými príjmami obce 



považujem tento návrh rozpočtu obce Dolná Strehová za priechodný 

a odporúčam obecnému zastupiteľstvu navrhnutý rozpočet schváliť. 

 

     Návrhy na roky 2015 a 2016 sú navrhnuté podľa skutočností roka 2013 

a preto odporúčam OZ tieto návrhy zobrať na vedomie. 

 

 

 

 

V Dolnej Strehovej, dňa 27.11.2013 

 

 

 

 

 

                                                                                   Ing. Čerpáková Slávka 

                                                                                      hlavná kontrolórka obce 
 


