Monitorovanie a hodnotenie je kľúčovým nástrojom pre verejnú kontrolu samosprávy.
Účelom hodnotenia je zlepšiť rozhodovanie a rozdeľovanie zdrojov rozpočtu.
Táto monitorovacia správa obsahuje informácie o priebežnom finančnom plnení rozpočtu za
I. polrok 2017.
Finančné hospodárenie obce Kluknava sa riadi rozpočtom, ktorý bol schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 9. decembra 2016 uznesením číslo 212-9/12-2016.
Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a
kapitálový rozpočet ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom
bežného rozpočtu.
Bol upravený šesťkrát:







08.02.2017 – list OÚ Košice č. OU-KE-OS2-2017/006031-019
08.02.2017 – list OÚ Košice č. OU-KE-OS2-2017/006031-019
27.02.2017 – uznesenie OZ č. 228-19/1-2017
29.03.2017 – list OÚ Košice č. OU-KE-OS2-2017/009899-040
08.06.2017 – uznesenie OZ č. 10-15/4-2011
19.06.2017 – list OÚ Košice č. OU-KE-OS2-2017/027289-002

Celkové príjmy, rozpočtované na rok 2017 vo výške 1 828 034 € boli rozpočtovými opatreniami
zvýšené na 1 979 590 €. Skutočný príjem je zatiaľ vo výške 1 145 252,61 €, čo predstavuje
plnenie na 57,85 %.
Celkové výdavky na rok 2017, rozpočtované vo výške 1 828 034 €, boli rozpočtovými zmenami
upravené na 1 979 125 €. Skutočné čerpanie bolo vo výške 848 012,78 €, t.j. plnenie je na
42,85 %.

Dôvodová správa

k bodu programu: Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Kluknava za I. polrok 2017

I.

Materiál sa predkladá v súlade s plánom predkladania materiálov na rokovanie
Obecného zastupiteľstva v Kluknave

II.

Právny rámec predkladaného materiálu tvorí zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj Zásady
hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Kluknava, účinné od 1.1.2012.

III.

Obsah materiálu tvorí úvodná časť dokumentu, ďalej sa dokument člení na dve časti.
Prvá z nich sa venuje zhodnoteniu plnenia príjmov rozpočtu. Druhá časť sa zaoberá
čerpaním výdavkov.

IV.

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Kluknava za I. polrok 2017 nemá dopad
na rozpočet Obce Kluknava.

