KOMENTÁR  K NÁVRHU  ROZPOČTU  NA  ROKY 2012-2014


	V súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a programovým rozpočtom obce  predkladá sa OcZ  
v Porube Návrh rozpočtu obce na roky 2012 až 2014. 
Návrh rozpočtu je pripravený so zohľadnením všetkých cieľov a merateľných ukazovateľov v Programovom rozpočte pre roky 2012-2014. Je vypracovaný v členení podľa platnej rozpočtovej klasifikácie. 
Návrh rozpočtu sa vytváral v čase, keď ešte nebol schválený štátny rozpočet, na základe uvedeného sme k rozpočtu pristupovali veľmi skepticky. 
Vývoj na finančnom trhu od začiatku roku 2010 a najmä počas tohtoročného augusta jednoznačne ukazuje, že zodpovedný prístup k verejným financiám je v záujme všetkých občanov, nakoľko je nevyhnutnou podmienkou pre rast kvality ich života. 

	Rozpočet sa schvaľuje na rok 2012, pre roky 2013-2014 sa berie na vedomie.
	Príjmy sme rozpočtovali vo všetkých položkách a podpoložkách podľa známych predpisov s prihliadnutím na plnenie v roku 2011.
	Výnos územnej samospráve sme v návrhu zapracovali so zreteľom na predpokladaný odhad Ministerstva financií pre rok  2010, kde bol predpokladaný odhad vo výške 211 679 Eur,  následné plnenie však bolo oveľa menej a to vo výške  185 810 Eur + dofinancovanie vo výške 13 688 Eur, z uvedeného vyplýva prepad o 12 181 Eur.     Pre rok 2011 bol odhad 247 451 Eur , ale podľa doterajšieho plnenia predpokladám prepad o cca 28 600 Eur.  Ak však zoberieme do úvahy odhad, ktorý vydalo Ministerstvo financií v 07/2011 vo výške 239 940 Eur, tak to znamená prepad o 7 511 Eur.  Pre ďalšie roky sme postupovali tak, že skutočné plnenie v roku 2010 sme navýšili vždy o 10% pre daný rok.
	V prípade návrhu daní pre FO, PO, odpad, poplatku za psa, dane za užívanie verejného priestranstva sme brali do úvahy daňové predpisy pre rok 2011. Z týchto prognóz sme vychádzali aj pre rok 2013 a 2014, nakoľko presne v tomto období sa má dostať na schvaľovanie návrh novely daní po zapracovaní zmien, ktoré navrhol prezident a my sa „neodvažujeme“ predpokladať, aký dopad bude mať uvedená novela pre našu obec, ani o aké % budeme musieť zrealizovať celkové zvýšenie daní.

V prípade nedaňových príjmov obec brala do úvahy plnenie v roku 2011, nakoľko sa jedná o príjmy, ktoré sú ovplyvňované množstvom iných faktorov. 
V prípade transferov sme vychádzali z avíz, ktoré sme obdržali z príslušných krajských úradov a tieto čísla sme použili aj v návrhoch pre ďalšie dva roky. Je veľmi zložité túto časť rozpočtu hlavne v prípade transferu pre základnú školu rozpočtovať, nakoľko aj tento príslušný kalendárny rok sme už po 2- krát „vošli“ do dohodovacieho konania. Rozpočtované prostriedky nie sú dostačujúce, aj keď prognóza po absolvovaní prvého dohodovacieho konania vychádzala nanajvýš sľubne. Avšak po poslednom oznámení, ktoré vychádza zo zberu údajov k 15.09.2011 je zase vykázaný celkový prepad cca vo výške 5 tis. Eur. Aj keď sledujeme vývoj žiakov, nedá sa z týchto údajov úplne vychádzať, pretože aj keď zohľadníme počet detí v MŠ, ktoré by mali ďalšie 3 roky nastúpiť do prvého ročníka, nikde nie je zaručené, že to tak v skutočnosti aj bude.
Z uvedeného vyplýva, že všetky bežné príjmy sú narozpočtované s predpokladom, že nedôjde k ich zvýšeniu počas nastávajúcich 3 rokov, čo je však nereálne. Takýto predpoklad sa dá s určitosťou predpovedať len pre rok 2012.
Kapitálové príjmy ani v jednom roku neplánujeme, aby sme zbytočne „nepredimenzovali“ rozpočet. 
V prípade finančných operácií ide len o zapracovanie symbolických prevodov, nakoľko sa jedná o čísla, ktoré sú známe až po schválení záverečného účtu obce.

Pri tvorbe výdavkovej časti sme stanovili určité postupy, ktoré sú platné v každej jednej kapitole. Platy a s tým aj následne odvody podľa platových inventúr v roku 2011 bez valorizácie s výnimkou platov pedagogických zamestnancov, kde sa počíta s valorizáciou 1%.  V ostatných výdavkoch sú zohľadnené plánované menšie opravy alebo plnenia z podpísaných zmlúv. U energií sa zatiaľ nepočíta so zvyšovaním, ale v tých položkách bude potrebné vykonávať úpravy podľa rozpisov, ktoré obdržíme z elektrárni a plynárni v priebehu roka. 
	V prípade kapitoly verejnej správy vychádzame zo stanovených postupov a taktiež podľa predbežného plnenia v roku 2011. Výdavky sú rozpočtované v čo najväčšej miere šetrnosti.  V položkách a podpoložkách sú zakalkulované aj výdavky, ktoré nepriamo súvisia s verejnou správou ako napr. výdavky pre zabezpečenie činnosti ZO JDS Poruba, kde žiadajú celkovú čiastku 1020 Eur / viď. príloha žiadosti/. Nakoľko nemajú právnu subjektivitu  a na základe toho nemôžu ani žiadať o dotáciu, ich výdavky ako napr. kvetinové odmenenie jubilantov vo výške 40 Eur, oslavy MDŽ vo výške 110 Eur sú zapracované v reprezentačných výdavkoch. Z ich žiadosti nám nie sú zrejmé požadované výdavky ako napr. na činnosť speváckeho krúžku – čo je presne pod týmto myslené, nakoľko výdavky na pracovníčku, ktorá vedie spevácky krúžok sú zapracované v dohodách OcÚ, celková výška na vedenie speváckeho krúžku činí sumu 478 Eur ročne a taktiež požadované výdavky na oslavy dňa víťazstva nad fašizmom- tieto oslavy zabezpečuje obec spolu s ďalšími obcami ako spoločný výstup na Maguru, ktorého sa zúčastňuje každoročne celkovo 150 obyvateľov len z našej obce.  Aj ostatné výdavky ako napr. návšteva dlhodobo chorých členov, občerstvenie pri brigádach a zakúpenie farieb je možné uskutočniť z výdavkov OcÚ. Každý výdavok je potrebné prekonzultovať pred zakúpením, aby bolo dodržaný zákon o verejnom obstarávaní, fin. kontrole a účtovníctve.  Vo výdavkoch na všeobecné služby sú zakomponované výdavky vyplývajúce zo zmlúv ako napr. na BOZP, ochrana pred požiarmi, servis alarmu, kosenie verejných priestranstiev a pod. 


	Príspevky združeniam: v tejto oblasti rozpočtujeme len výdavky na združenia, ktorými sme v danom období členmi t.j. príspevok ZMOS, ZMOS HN, SocÚ Bojnice v sume 1996,40€- (tu je už viditeľné, že obce doplácajú na činnosť spoločnej úradovne viac ako samotný štát- nanajvýš alarmujúci stav) ,RKC HN, Hornonitrie.  


	Kapitálové výdavky  pre roky 2012-2014 zatiaľ nerozpočtujeme, uvedené budeme upravovať podľa fin. prostriedkov a podľa toho, ako bude obec úspešná pri získavaní prostriedkov z eurofondov.


	V prípade fin. operácií rozpočtujeme len pravidelné splácanie úveru na dom smútku podľa zmluvne dohodnutých podmienok s bankou , kde sme sa zaviazali splácať od roku 2012 607 Eur /mesačne. Pre rok 2012 sme do návrhu nezapočítali zvyšok nesplatené preklenovacieho úveru vo výške cca 7873 Eur, nakoľko tento zvyšok by sme chceli uhradiť ešte do konca kalendárneho roku 2011, ale to závisí podľa plnenia výnosu dane . Ak sa nám tento naplánovaný model nepodarí uskutočniť, budeme musieť nájsť dostatok zdrojov v roku 2012.


	Výdavky na požiarnu ochranu, verejné osvetlenie, údržbu ciest plánujeme v nadväznosti na rok 2011, šetrenie plánujeme v prípade odpadového hospodárstva tým, že obec ešte aj budúci rok bude veľmi „šetrná“ v prípade rozmiestňovania veľkoobjemových kontajnerov po obci. Značné množstvo prostriedkov nám v tomto prípade odčerpáva aj fakt, že veľa občanov ešte stále nepristúpilo k separácii odpadu a taktiež si veľmi zvykli vyvážať svoj odpad do kontajneru umiestneného na cintoríne. V niektorých obdobiach sme nútení tento kontajner vyviezť aj 2-krát do mesiaca.


	Výdavky na základnú školu: po zohľadnení rozpisu transferu a prihliadnutí na katastrofický scenár, že v rámci dohodovacieho konania nezískame žiadne fin. prostriedky navyše, z rozpočtu vyplýva, že po 1- krát od roku 2002, keď základná škola prešla v rámci preneseného výkonu pod obec, ktorá sa stala jej zriaďovateľom, budeme v roku 2011  a následne v roku 2012 doplácať cca 5730 Eur z toho 3410 na mzdy a 2320 na energie. Uvedené rozčlenenie je z dôvodu dodržania minimálnych objemov stanovených krajským školským úradom na mzdové a prevádzkové náklady.  Uvedeným spôsobom sme vychádzali aj pri tvorbe rozpočtu na ďalšie kalendárne roky, aj keď priemerný počet žiakov v roku 2011 bol  34 , čo vychádza z počtu žiakov v šk. roku 2010/11 35 a 32 v šk. roku 2011/2012. V budúcom roku 2012, však vychádza na základe prognóz priemerný počet žiakov  29.


	Výdavky na materskú školu sú koncipované s tými istými pravidlami ako všetky ostatné kapitoly. V prípade platov sa počíta s 1% valorizáciou, ostatné výdavky s prihliadnutím na rok 2011. Výnimku tvoria len výdavky na dohody v roku 2012, kde počítame s enormným nárastom, nakoľko v prvých mesiacoch kalendárneho roka sa bude vykonávať rekonštrukcia strechy. Aj keď plánovaná rekonštrukcia sa má vykonávať brigádnickou činnosťou, treba rátať s výdavkami na odborníkov ako napr. tesári a klampiari, ktorí budú celú činnosť „zastrešovať“. 


	Školská jedáleň tieto výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie celkového chodu jedálne. Platy sú rozpočtované bez valorizácie, nakoľko okrem pedagogických pracovníkov sa s navyšovaním platov v ďalších oblastiach verejnej správy „nepočíta“. Musíme podotknúť, že v minulých obdobiach okrem drobných nákupov a maľovania sa v tejto kapitole nevynaložili žiadne prostriedky , a zároveň apelovať, že budova a jej vybavenie nezodpovedajú normám hygieny. Preto je potrebné po uskutočnení rekonštrukcie materskej školy začať uvažovať aj s touto oblasťou a začať pripravovať štruktúru rozpočtu na zabezpečenie rekonštrukcie budovy školskej jedálne a základnej školy. 


	Výdavky na vzdelávacie poukazy sa odvíjajú od získaného transferu, ktorý akurát postačuje na zaplatenie dohôd pracovníkov, ktorí krúžkovú činnosť zabezpečujú.  Daný rozpočet vychádza z počtu žiakov, ktorí  škole odovzdajú vzdelávacie poukazy, nakoľko počet týchto detí v posledných školských rokoch sa pohybuje na úrovni cca 4%, uvažujeme s rozpočtom podľa posledných zberov údajov aj pre ďalšie kalendárne roky. 


	V prípade výdavkov na školský klub je taktiež veľmi obtiažne pripraviť rozpočet pre 3 roky, nakoľko  celkové náklady na vychovávateľku sa delia medzi originálne a prenesené kompetencie podľa toho, ako má schválený úväzok pre daný školský rok. Výdavky na plat sme navýšili podľa prísľubu ministerstva školstva  na valorizáciu o 1%.Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali z úväzku platného v danom školskom roku. Ostatné výdavky na chod ŠKD sú hradené z poplatkov od rodičov na materiálno-technické vybavenie.


	Výdavky na podporu kultúry a športu sú rozpočtované taktiež v nadväznosti na rok 2011, rozdiel je v plánovanej dotácií pre TJ Magura Poruba, kde bola obci adresovaná žiadosť dňa 14.11.2011 o finančnú pomoc v celkovej výške 1650 Eur. Celkovo tejto sume nemôžeme vyhovieť, navrhujeme len čiastku 200 Eur na dresy pre žiakov. Výdavky na činnosť ako autobusy, siete na zábranu si musia uhradiť z vlastných zdrojov, výdavky na turnaj v celkovej hodnote 150 Eur sú zapracovaná tak ako každý rok v reprezentačných výdavkoch v kapitole verejná správa. Taktiež sú z tejto kapitoly uhrádzané výdavky na zabezpečenie správcu ihriska, ktoré predstavujú každoročne čiastku cca 1320 Eur. Ich činnosť obec podporuje aj úhradou energií v čiastke 1085 Eur.


Výdavky na sociálne služby:
	Pri rozpočtovaní výdavkov v tejto oblasti sme taktiež vychádzali zo mzdových inventúr v roku 2011, čiže aj pre ďalšie roky je v rozpočte „počítané“ len s výdavkami na ten istý počet opatrovateliek, na ktoré je vynakladané rovnaké množstvo výdavkov bez valorizácií platov, pretože pri tvorbe rozpočtu sa počíta so zmrazením platov aj v tejto oblasti. Je ale i naďalej viditeľné, že celkovo cca   5,4   % výdavkov bežného rozpočtu je vynakladaných práve na opatrovateľskú službu.  Je jasné, že je povinnosťou obce zabezpečovať starostlivosť aj v tejto oblasti, ale znovu pripomíname to, čo aj v predchádzajúcom období, že z okolitých obcí máme najväčší počet opatrovateliek a z objemu cca 18 tis. Eur by mohli byť hradené rôzne iné výdavky alebo investičné akcie, ktoré by prinášali „osoh“ nie jednému obyvateľovi ale širokému spektru.


Bežné príjmy		337944					bežné výdavky		334660
Kapitálové príjmy	            0					kapitálové výdavky	            0
Finančné operácie	    4000					finančné operácie	     7284
Spolu rozpočet		341944					spolu rozpočet		341944

Z uvedeného vyplýva, že rozpočet je pre rok 2012 zostavený ako vyrovnaný, pričom bežné príjmy sú prebytkové o 3284 Eur a tieto sú použité na finančné operácie vo výdavkovej časti rozpočtu. 

Obec v súčasnom období prechádza hektickým obdobím, nakoľko bojuje nielen s nedostatkom financií, ale celú záležitosť ešte skomplikovala  vláda, nakoľko väčšina zákonov, ktoré sa pripravovali, tak tie sa nakoniec neschválili. A musíme podotknúť, že pre obec boli a sú tieto návrhy zákonov veľmi dôležité, nakoľko od nich sa odvíjajú ďalšie kroky, ktoré musíme vykonať a od ktorých sa bude ďalej odvíjať aj koncepcia celého rozpočtu.
Na základe uvedených predkladaných materiálov s ich zdôvodnením navrhujeme nasledovné: 
NÁVRH NA UZNESENIE  č.
k návrhu rozpočtu  na roky 2012 až 2014

Predkladateľ: Ing. Čavojská Helena
A. schvaľuje
1. Návrh rozpočtu  na rok 2012  v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
B. berie na vedomie
2. Návrh rozpočtu  na rok 2013-2014  v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Vypracovala: Henrieta Gebrlínová

Schválila: Ing. Helena Čavojská

V Porube, dňa 15.11.2011

