
Stanovisko   hlavného  kontrolóra obce Dolné Srnie  k návrhu na zmenu rozpočtu obce 

Dolné Srnie  na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 1/2018 
 

V súlade s ust. § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení  neskorších  predpisov, predkladám  odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
na zmenu rozpočtu obce  Dolné Srnie  za rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 1/2018.  

 

Starosta obce predložil na rokovanie obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.2.2018 
Rozpočtové opatrenie č. 1/2018, ktorého obsahom je návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 
2018. Dôvodom úpravy rozpočtového opatrenia č. 1/2018 je presun v rozpočtových 
položkách príjmov a výdavkov bežného rozpočtu pre rok 2018.  

 

Predmetný návrh predložil starosta obce Dolné Srnie Ing. Miroslav Skovajsa po 
dôkladnej analýze  hospodárenia. Rozpočtové opatrenie  č. 1/2018 predstavuje návrh na 
zvýšenie rozpočtových položiek v časti bežné príjmy rozpočtu  – 111výnos dane z príjmov 
v sume 17 510, - EUR. To znamená, že rozpočtovým opatrením č.1/2018 v časti bežné príjmy 
bol rozpočet na rok 2018 navýšený o sumu 17 510,- EUR  Návrh na zmenu rozpočtu na rok 
2018 v časti bežné výdavky vyplynul najmä z  potreby úpravy vybraných  rozpočtových 
položiek a predstavuje celkové navýšenie bežných výdavkov o sumu 2 080,- EUR. V časti 
bežné výdavky boli navýšené nasledujúce položky 633 ( materiál ) – výdavky na nákup 
materiálu ZD  v sume 1 500,- EUR , 635 (rutinná a štandardná údržba )  – oprava ZD v celkovej 
sume  500,- EUR, 632 ( služby ) –  výdavky na telefónne služby MŠ navýšenie o sumu  80,-
EUR. V časti kapitálové výdavky návrh na zmenu rozpočtu predstavuje navýšenie 
kapitálových výdavkov v celkovej sume 13 000,- EUR, čo sú finančné prostriedky  potrebné 
na spolufinancovanie výstavby multifunkčného ihriska v obci Dolné Srnie, v prípade, že obec 
získa dotáciu na základe predloženého projektu výstavby multifunkčného ihriska. Tieto 
zmeny v rozpočtových položkách sú založené na navýšení  celkových  príjmov rozpočtu o 17 
510,- EUR a výdavkov rozpočtu o 15 080,- EUR  na rok 2018. Táto úprava rozpočtu obce 
vyplynula z potreby finančne zabezpečiť úhrady výdavkov obce, ktoré  obci vznikli 
v súvislosti so zabezpečovaním samosprávnych funkcií obce.  

 

Obec zostavila rozpočtovým opatrením č.1/2018 podľa ustanovenia §10 ods. 7 zákona 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozpočet obce ako prebytkový.  

V zmysle § 14 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny 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  



rozpočtových  prostriedkov v rámci schváleného  rozpočtu  alebo prekročením výdavkov pri 
dosiahnutí vyšších príjmov.  

Záverom tohto stanoviska odporúčam obecnému zastupiteľstvu predložený návrh na 
zmenu  rozpočtu obce Dolné Srnie na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 1/2018  schváliť 
v danej štruktúre.  

 

V Dolnom Srní dňa  12.2.2018                  ............................................. 

                  hlavný kontrolór  


