Stanovisko hlavného kontrolóra obce Dobrá Niva k návrhu rozpočtu obce na
roky 2022, 2023 a 2024.
V zmysle § 18 f, ods. 1, písm. c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu
viacročného rozpočtu obce na roky 2022, 2023 a 2024. Odborné stanovisko
k návrhu viacročného rozpočtu obce bolo spracované na základe predloženého
návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2024, ktorý bol spracovaný v súlade
s § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh
viacročného rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 je spracovaný v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi – zákonom č. 523/2004 Zb.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p. a zákonom č. 583/2004 Zb.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v z.n.p. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona
č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady v z.n.p. zákona č. 564/2004 o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p. a zákona č. 597/2003 Zb.z. o financovaní základných škôl
a školských zariadení v z.n.p. a ostatné súvisiace právne normy. Návrh rozpočtu
bol spracovaný v súlade so všeobecnými právnymi predpismi, nariadeniami
a internými smernicami obce. V časti finančné operácie obsahuje návrh na
uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 80 000.- €,
ktorého použitie musí byť viazané na kapitálové výdavky a uvedené odporúčam
schváliť samostatným uznesením obecného zastupiteľstva. Návrh rozpočtu bol
zverejnený ako vyrovnaný. K návrhu rozpočtu v zákonom stanovenej lehote bola
doručená jedna pripomienka. Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci
spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho
schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov. Na základe uvedeného odporúčam návrh rozpočtu
obce na rok 2022 schváliť, rozpočty na roky 2023 a 2024 majú informatívny
charakter.
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