Stanovisko hlavnej kontrolórky
obce k návrhu rozpočtu obce Dolná Strehová na roky 2015-2017
Rozpočet obce na rok 2015 -2017 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 2015 je zostavený ako prebytkový vo výške: 1.765,- €.
Rozpočet príjmov bežného rozpočtu je vo výške 1,001.310,- €, ktoré tvoria príjmy:
-

daňové, rozpočtovaná čiastka: 325.300,- €, z toho najväčšia položka: podielové dane,

-

nedaňové, rozpočtovaná čiastka: 90.881,- € z toho najväčšia položka: nájomné z bytov,

-

granty a transfery, rozpočtovaná čiastka: 585.129,- €, z toho najväčšia položka: transfer pre
ZŠsMŠ Dolná Strehová.

Príjmy z kapitálového rozpočtu obec na rok 2015 rozpočtuje vo výške 10.000,- €, ktoré predstavujú
príjmy z predaja pozemkov na bytovú výstavbu.
Príjmy z finančných operácií čo je vlastne čerpanie finančných fondov a úveru obec na rok 2015
nerozpočtuje.
Obec Dolná Strehová na rok 2015 rozpočtuje celkové príjmy vo výške: 1,011.310,- €.
Rozpočet výdavkov v bežnom rozpočte je vo výške 737,689,- €, z toho:
-

obec – prevádzka a údržba, kultúra, transfery pre organizácie, atď vo výške 287.689,- €,

-

transfer pre ZŠsMŠ 450.000,- €.

Výdavky kapitálového rozpočtu obec rozpočtuje vo výške 88.500,- €, z toho najväčšia položka:
rekonštrukcia ČOV (73.500,- €).
Rozpočet v časti výdavkov finančných operácií je výška pre splátky úverov v čiastke 183.356,- €.
Obec Dolná Strehová na rok 2015 rozpočtuje celkové výdavky vo výške: 1,009.545,- €.
Návrh na rozpočet je zostavený podľa skutočností z predchádzajúcich rokov, je rozpočtovaný na
jednotlivú funkčnú klasifikáciu a bol zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
Na základe toho, že obec počíta v roku 2015 s výdavkami, ktoré sú nevyhnutné na chod obce, sú
kryté príjmami obce považujem tento návrh rozpočtu obce Dolná Strehová za priechodný
a odporúčam obecnému zastupiteľstvu navrhnutý rozpočet schváliť bez programovej štruktúry.
Návrhy rozpočtov na roky 2016 a 2017 sú informatívne a preto odporúčam OZ brať na vedomie.
V D. Strehovej, dňa 22.10.2014

Ing. Čerpáková Slávka
hlavná kontrolórka obce

