Stanovisko
hlavného kontrolóra obce Benice k návrhu rozpočtu na r. 2011
a viacročného rozpočtu na roky 2012-2013
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2011 a viacročnému rozpočtu na
roky 2012 - 2013.
Stanovisko k návrhu rozpočtu bolo spracované na základe predloženého návrhu, ktorý
bol spracovaný v súlade so zákonom č. 584/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy - v platnom znení.
Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu
z hľadiska zákonnosti a súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Návrh rozpočtu zohľadňuje ďalej ustanovenia zákonov:
- č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch v znení neskorších predpisov
a v súlade s platným VZN obce
- č. 564//2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve

Rozpočet na rok 2011 je navrhnutý ako prebytkový a pozostáva:
1. Príjmová časť:
- daňové príjmy:
- nedaňové príjmy:
- granty a transfery:
- príjmy z finančných operácií
- vlastné príjmy RO

107 184 €
870 €
356 241 €
22 400 €
25 000 €

Príjmy celkom:

511 695 €

2. Výdavková časť:
- bežné výdavky:
- kapitálové výdavky:
- výdavkové finančné operácie :
- výdavkové finančné operácie :
- výdavkové finančné operácie :

62 057 €
22 400 €
25 000 € vlastné príjmy RO
356 090 € príjmy zo ŠR
40 000 € príjmy z podielových daní

Výdavky celkom:

505 547 €

Rozpočet bol spracovaný z podkladov plnenia rozpočtu za rok 2010 a dostupných
informácií. Viacročný rozpočet na r. 2012 - 2013 je zostavený v rovnakom členení
a finančné objemy sú oproti roku 2011 mierne zvýšené.
Programový rozpočet obce na roky 2011 až 2013 tvorí päť programov, v ktorých sú zahrnuté
bežné a kapitálové výdavky na ich činnosť.
Návrh rozpočtu na rok 2011 bol pred prerokovaním v obecnom zastupiteľstve
vyvesený dňa 5.2.2011 na miestnej vývesnej tabuli - čím boli naplnené zákonné
povinnosti pred jeho prerokovaním.
Návrh predloženého rozpočtu odporúčam schváliť.
V Beniciach, 23.02.2011

Janka Jesenská

