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Prejednané na zasadnutí OZ
dňa 14. 12. 2018
stanovisko bolo vzaté na vedomie

V zmysle § 18f, ods. 1, písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu
Obce Tušice na roky 2019 – 2021.
Odborné stanoviskom bolo vypracované na základe doručeného návrhu rozpočtu na
roky 2019 – 2021 v súlade s § 9, ods.1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a nariadení.
Vypracovaný návrh rozpočtu je v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami Obce
Tušice.
Sú v ňom zohľadnené:
-

ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunulny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších ustanovení, na
základe ktorého má obec vypracované všeobecne záväzné nariadenie o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a stavebný odpad.

-

ustanovenia zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov
územnej samospráve

-

príslušné ustanovenia o rozpočtovej zodpovednosti z ústavného zákona
č. 493/2011 Z. z.

Obec Tušice dodržala informačnú povinnosť
Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom – na vyvesnej tabuli na
obecnom úrade v stanovenej lehote t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade
s príslušným ustanovením zákona o obecnom zriadení / §9, ods.2 zák.č. 369/1990 Zb./ č.
MF/010175/2004-42, ktoré ustanoveje druhovú, organizačnú a ekonomickú klasifikáciu
rozpočtovej klasifikácie a ktorá je pri zostavovaní návrh rozpočtu pre územnu
samosprávu – teda pre obce- záväzná.
Pri zostavovaní návrhu rozpočtu sa zohľadnili povinnosti, ktoré obec má zo zmluvných
vzťahov a z povinnosti pri úhrade svojích záväzkov voči finančným inštitúciám,
zamestnancom, poisťovňam a odberateľom.
Návrh rozpočtu obce pozostáva z bežného a kapitálového rozpočtu a z rozpočtu
finančných operácií.

Bežný rozpočet

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Bežný rozpočet rozdiel
príjmov a výdavkov
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Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
Príjmové fin. operácie
Výdavkové fin. operácie
Rozdiel finančných operácií

Bežný rozpočet splňa podmienky zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy § 10 ods. 7, kde je stanovené, že bežný rozpočet je obec povinná zostaviť ako
vyrovnaný alebo prebytkový.
Bežný rozpočet na rok 2019 je vyrovnaný. Príjmové finančné operácie obec nemá.
Obec v návrhu rozpočtu nemá rozpočtované kapitálové ani príjmy iba výdavky.
Rozpočet obce na rok 2019 je po schválení záväzný. Rozpočty na nasledujúce dva
rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter a ich ukazovatele sa upresnia
v ďalších rokoch.

Zá v e r
Na základe uvedených skutočností o d p o r ú č a m Obecnému zastupiteľstvu v Tušiciach
predložený návrh rozpočtu na rok 2019 schváliť a viacročný rozpočet na roky 2020 a 2021
zobrať na vedomie.

