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Návrh na zavedenie ozdravného režimu
1. Stav výšky záväzkov obce k 23.11.2015
Podľa § 19 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
oznamujeme, že:
Celková výška záväzkov obce k 23.11.2015 predstavuje 145.170,04 €, výška záväzkov obce
k 23.11.2015 po lehote splatnosti predstavuje 52.474,28 €, čo činí 31,94 % skutočných
bežných príjmov obce k 31.12.2014. To znamená, že podľa § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bola prekročená hranica 15% a je nevyhnutné
v tomto stave informovať MF SR (tieto skutočnosti boli oznámené starostkou obce MF SR
listom zo dňa 23.11.2015) a OZ, ktoré musí zaviesť ozdravný režim a prijať opatrenia,
ktorými sa do 90 dní podarí znížiť stav záväzkov pod uvedenú hranicu.
.
2. Návrh na zavedenie ozdravného režimu
Návrh na zavedenie ozdravného režimu obsahuje:
a) návrh ozdravného rozpočtu
b) návrh opatrení na stabilizáciu rozpočtového hospodárenia
Počas ozdravného režimu obec môže používať svoje finančné prostriedky len v súlade so
schváleným ozdravným rozpočtom. Starostka obce
je povinná pravidelne mesačne
predkladať na rokovanie obecného zastupiteľstva správu o plnení ozdravného režimu vrátane
plnenia ozdravného rozpočtu. Hlavný kontrolór schvaľuje vopred každé použitie finančných
prostriedkov a predkladá obecnému zastupiteľstvu:
• písomnú správu k návrhu ozdravného režimu,
• písomnú správu k návrhu ozdravného rozpočtu,
• písomnú správu (stanovisko) ku každej mesačnej správe starostky obce o plnení ozdravného
režimu vrátane plnenia ozdravného rozpočtu,
• písomné stanovisko k celkovým výsledkom plnenia ozdravného režimu vrátane plnenia
ozdravného rozpočtu a stavu záväzkov.
Predpokladá sa, že zavedenie ozdravného režimu by mohlo trvať 90 dní, a že obec v tomto
časovom úseku zlepší svoje hospodárenie a zníži celkové záväzky, z titulu existencie ktorý
zaviedla ozdravný režim. Po uplynutí 90 dní od zavedenia ozdravného režimu je obec povinná
v lehote do siedmych dní oznámiť Ministerstvu financií SR výsledky plnenia ozdravného
režimu vrátane plnenia ozdravného rozpočtu a stavu záväzkov spolu so stanoviskom hlavného
kontrolóra obce. Ak obec preukáže, že plnením ozdravného režimu dosiahla zlepšenie
výsledkov hospodárenia a zníženie celkových záväzkov, pre existenciu ktorých zaviedla
ozdravný režim, Ministerstvo financií SR môže na základe žiadosti obce dať súhlas na
predlženie hospodárenia v ozdravnom režime s určením jeho lehoty neprevyšujúcej 90 dní.
Zrušenie ozdravného režimu skončí, ak pominuli skutočnosti pre jeho zavedenie,
hospodárenie obce bolo ozdravené a je predpoklad, že v blízkej budúcnosti nevzniknú dôvody
na jeho zavedenie.
a) návrh ozdravného rozpočtu,
Rozpočet sa bude členiť na bežný a kapitálový rozpočet. Kapitálové príjmy sa môžu dočasne
použiť na krytie záväzkov bežného rozpočtu. Prehľad príjmov a výdavkov ozdravného
rozpočtu je v prílohe 1 a v prílohe 2.
Návrh ozdravného rozpočtu počíta s vytvorením rezervy na úhradu záväzkov po lehote
splatnosti vo výške 61.968,-- €
Kapitálové príjmy vo výške 2.000,-- € sa v roku 2016 prednostne použijú na krytie záväzkov
po lehote splatnosti súvisiace s vysporiadaním záväzkov voči firme SimKor, s. r. o., Banská
Štiavnica na spolufinancovanie bytového domu – kapitálový výdavok.

b) návrh opatrení na stabilizáciu rozpočtového hospodárenia
Podľa § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. nesmie prekročiť stav záväzkov po lehote splatnosti
hranicu 98.561,40 € a nesmú byť žiadne záväzky s lehotou splatnosti viac ako 60 dní. Vývoj
v oblasti záväzkov má však k tomuto dátumu negatívnu tendenciu. K 23.11.2015 je stav
neuhradených záväzkov 145.170,04 € bez úverov do ŠFRB a záväzkov po lehote splatnosti
35.695,76, čo činí 23,73,96 % skutočných bežných príjmov obce k 31.12.2014 a neuhradené
uznané záväzky obce po lehote splatnosti viac ako 60 dní sú vo výške 109.474,28 € vrátane
pôžičky 57.000,-- € od firmy SimKor, s. r. o. Banská Štiavnica.
Opatrenia v oblasti príjmov:
- obec dôsledne prehodnotí pohľadávky a stav ich vymáhania v obci,
- pripraví sa v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva predaj prebytočného majetku
obce,
- opätovne sa zreviduje každý daňovník a jeho predmet dane ako aj daňovníci, ktorí
podliehajú miestnym daniam a poplatkom a nepodali daňové priznanie,
- vypracuje sa návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch s navýšením dane z
nehnuteľností o 7 % (nakoľko sa miestne dane neupravovali už posledné tri roky, okrem
miestneho poplatky za komunálne odpady), pri poplatku za komunálne odpady prepočítať v
prípade zníženia vývozov a pripraviť návrh na reálne náklady,
- získať nenávratné bezúčelové granty na zvýšenie príjmu obce,
- vypracuje sa úprava cenníku za poskytovanie služieb obcou,
- bude sa dôsledne dbať na výber pokút a uplatňovanie penále,
- získať nenávratné bezúčelové granty na zvýšenie príjmu obce.
Opatrenia v oblasti výdavkov:
Všeobecné opatrenia
- všetky úhrady z účtov a pokladne bude po zvážení nevyhnutnosti a efektívnosti v súlade s
platnou legislatívou podpisovať hlavná kontrolórka obce,
- budú sa objednávať, obstarávať len tie výdavky, ktoré vyplývajú z existujúcich zmluvných
vzťahov a energie,
- prehodnotia sa rozpočtované výdavky na nákup akéhokoľvek materiálu, prípadne služby,
- obec vyvinie aktivity ohľadom vysporiadania záväzkov voči spoločnosti SimKor, s. r. o.
Banská Štiavnica a voči ŠFRB,
- vypínať verejné osvetlenie v čase od 22.30 – do 04.00 h,
- vývoz komunálneho odpadu – 1 x mesačne,
- ukončenie pracovného pomeru terénnej sociálnej pracovníčky a profesionálnej
opatrovateľky k 30.11.2015,
- limity na používanie obecných motorových vozidiel – používanie vrámci pracovnej doby,
limit na motorové vozidlo Škoda Fabia classic – maximálne 300 km mesačne,
- preveriť a upraviť paušály na telefóny v rámci operátorov, s ktorými má uzatvorené zmluvy
obec, zrušiť telefónne čísla, ktoré sú navyše z dôvodu zníženia počtu zamestnancov,
- prehodnotiť všetky poistné zmluvy na majetok, zodpovednosť obcí.
Návrhom ozdravného rozpočtu, navrhovanými opatreniami na stabilizáciu
rozpočtového hospodárenia a ich dôsledným uplatňovaním je možné v priebehu
niekoľkých mesiacov výrazne znížiť stav záväzkov po lehote splatnosti, dosiahnuť
stabilizáciu rozpočtového hospodárenia a tým sa vyhnúť v zákonnej lehote zavedeniu
nútenej správy.

