Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce
Dolná Strehová na roky 2021-2023
Rozpočet obce na rok 2021 -2023 zostavuje obec v zmysle zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v zmysle Ústavného
zákona č. 493/2011 Z.z o rozpočtovej zodpovednosti.
Návrh rozpočtu obce Dolná Strehová na rok 2021 je vo výške príjmov 1,463.635,-€, výdavkov
za obec 801.121,- € a výdavkov pre ZŠsMŠ vo výške 659.100,- €. Je zostavený ako
prebytkový rozpočet vo výške 3.414,- €.
Rozpočet tvoria príjmy bežného rozpočtu vo výške 1,142.423,- €, z toho príjmy pre obec po
odpočítaní originálnych kompetencií vo výške 483.323,- € (593.323,- € - 110.000,- €) a príjmy
ZŠsMŠ vo výške 659.100,- € ( 110.000,- € + 549.100,- € zo ŠR). Príjmy z kapitálové rozpočtu
obec rozpočtuje vo výške 310.000,-€ a z finanč. operácií obec rozpočtuje vo výške 12.212,- €.
Príjmy predstavujú položky ako sú podielové dane, miestne dane, poplatky podľa platných
VZN, príjmy z prenesených kompetencií, transfery zo ŠR, nájomné a prostriedky z minulého
roka. Najvýznamnejšie položky príjmov sú príjmy, ktoré obec odvádza pre ZŠsMŠ ako
prenesený výkon (549.1010,-€), podielové dane (372.039,-€), miestne dane a poplatky
považované ako dane (66.200,-€), príjmy z prenájmu (73.244,-€), správne poplatky a poplatky
za služby podľa platných VZN (44.350,-€).
Výdavky sú v bežnom rozpočte pre obce vo výšky 429.693,- €, výdavky kapitálového rozpočtu
obce vo výške 342.812,- € a v časti finančné operácie výdavky vo výške 28.616,- € . Celkové
výdavky obce sú vo výške 801.121,- €.
Výdavky obce obsahujú položky, ktoré súvisia s chodom obce a to výdavky na verejnú správu,
energie, výdavky na opravy a údržbu, na kultúrnu činnosť, šport , bežné transfery (Regob,
register adries, matrika, stavebný úrad, skladník CO, voľby, pre obecný podnik a organizácie
na území obce), na opatrovateľskú službu. Kapitálové výdavky sú v spojení s rekonštrukciou
obecného majetku (telocvičná ZŠsMŠ, starý OcÚ, PZ II etapa). Výdavkové finančné operácie
obec rozpočtuje splátky úverov zo ŠFRB.
Najvýznamnejšie položky výdavkov tvoria mzdy a odvody (172.301,-€), transfer pre obecný
podnik(75.000,-€), výdavky na elektrickú energiu (14.350,-€) a plyn (11.200,-€), transfery
z rozpočtu obce (28.130,-€), splátky úrokov z úverov (11.126,- €) splátky úverov (28.616,- €).
Návrh na rozpočet je zostavený podľa skutočností z predchádzajúcich rokov, je rozpočtovaný
na jednotlivú funkčnú klasifikáciu.
Rozpočet bol zverejnený na úradnej tabuli i na webovej stránke obce v zákonom stanovenej
lehote.

Na základe toho, že obec počíta v roku 2021 s výdavkami, ktoré sú nevyhnutné na chod obce,
sú kryté bežnými príjmami obce považujem tento návrh rozpočtu obce za priechodný
a odporúčam obecnému zastupiteľstvu navrhnutý rozpočet schváliť.
Návrhy rozpočtov na roky 2022 a 2023 sú informatívne a preto odporúčam OZ brať na
vedomie.

V D. Strehovej, dňa 12.12.2020

Ing. Čerpáková Slávka
hlavná kontrolórka obce

