
Stanovisko hlavnej kontrolórky 

k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2022 

 

  V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predkladám odborné stanovisko 

k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2022. 

Odborné stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného 

rozpočtu na roky 2020 – 2022, 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. 

V zmysle uvedeného ustanovenia zákona je  viacročný rozpočet  strednodobý 

ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci pôsobnosti obce vyjadrené 

zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri rozpočtové roky. Viacročný 

rozpočet tvoria: 

a) rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok, 

b) rozpočet obce na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku, 

c) rozpočet obce na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena 

b). 

Príjmy a výdavky rozpočtov uvedených v písm. b) a c) nie sú záväzné. 

A. Východiská spracovania odborného stanoviska 

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu 

viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2022 (ďalej len "návrh rozpočtu") z dvoch hľadísk: 

zákonnosti predloženého návrhu rozpočtu a metodickej správnosti predloženého návrhu 

rozpočtu. 

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu 

a) Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom: 

 č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.  

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov: 

 č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a 

drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,  

 č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

b)  Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce a internými predpismi obce 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecnými nariadeniami obce a cenníkmi 

poplatkov, ktorými sú upravené povinnosti daňového a poplatkového charakteru, najmä VZN 

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 



c) Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 

Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce v zákonom 

stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva v súlade s § 9 

ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu  

Obec uplatňuje na zostavenie návrhu svojho rozpočtu rozpočtovú klasifikáciu schválenú 

opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 

č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a 

ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov 

Obec uplatňuje funkčnú klasifikáciu v zmysle Vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej 

republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej 

správy (SK COFOG). 

Obec pri vedení účtovníctva postupuje v súlade so zákonom č. 431/2002 o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov a Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 

8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 

účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, 

štátne fondy, obce a vyššie územné celky. 

Obec používa kódy zdrojov v súlade s Prílohou č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu 

verejnej správy na roky 2020 až 2022 

B. Tvorba návrhu rozpočtu 

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozpočet 

obce sa vnútorne člení na: 

a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len „bežný rozpočet“) 

b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len „kapitálový rozpočet“) 

c) finančné operácie. 

V zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozpočet 

obce sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Obec je povinná zostaviť svoj bežný 

rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, 

ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov 

poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného 

predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného 

rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov. Kapitálový 

rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový; kapitálový rozpočet sa môže zostaviť 

ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov obce z 

minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom 

bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Ak je bežný rozpočet alebo kapitálový 

rozpočet zostavený ako prebytkový, možno prebytok príslušného rozpočtu použiť na úhradu 

návratných zdrojov financovania. 

V súlade s čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.  

subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové 

roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, 

údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení 

rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. 



  

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2020 

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2021 

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2022 

Bežné príjmy spolu 656 490,00 657 250,00 661 320,00 

z toho: obec 628 990,00 629 750,00 633 820,00 

              základná škola s materskou školou 27 500,00 27 500,00 27 500,00 

Bežné výdavky spolu 616 620,00 607 004,00 611 077,00 

z toho: obec 217 760,00 208 014,00 211 947,00 

              základná škola s materskou školou 398 860,00 398 990,00 399 130,00 

Prebytok/schodok bežného rozpočtu 39 870,00 50 246,00 50 243,00 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00 

Kapitálové výdavky 263 300,00 4 320,00 4 320,00 

Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu -263 300,00 -4 320,00 -4 320,00 

Príjmy finančných operácií 249 180,00 0,00 0,00 

Výdavky finančných operácií 25 750,00 22 750,00 22 750,00 

Prebytok/schodok finančných operácií 223 430,00 -22 750,00 -22 750,00 

Príjmy celkom 905 670,00 657 250,00 661 320,00 

Výdavky celkom 905 670,00 634 074,00 638 147,00 

Prebytok/schodok rozpočtu 0,00 23 176,00 23 173,00 

 

Celkové príjmy rozpočtu na rok 2020 sú navrhované na úrovni 905 670,- Eur a celkové 

výdavky na úrovni 905 670,- Eur, to znamená, že rozpočet na rok 2020 je zostavený ako 

vyrovnaný. 

Príjmy bežného rozpočtu v celkovom objeme 656 490,- Eur počítajú najmä s príjmami 

z podielu na dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti v sume 282 910,- Eur. Príjmy 

z miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobného stavebné odpady sú 

navrhované vo výške 39 500,- Eur. Nedaňové príjmy (príjmy z prenájmu, administratívne 

a iné poplatky, príjmy z platieb za služby, príjmy ZŠ s MŠ a pod.) sú počítané v objeme 

50 900,- Eur (z toho ZŠ s MŠ – 27 500,- Eur). Granty a transfery zo štátneho rozpočtu 

na prenesený výkon štátnej správy predstavujú sumu 283 180,- Eur. 

Príjmy finančných operácií vo výške 249 180,- Eur tvoria nevyčerpané prostriedky zo 

štátneho rozpočtu z roku 2019 vo výške 105 000,- Eur na vybudovanie verejných sociálnych 

zariadení (75 000,- Eur) a na rekonštrukciu Domu smútku (30 000,- Eur) a úverové 

prostriedky na výstavbu detského ihriska v sume 144 180,- Eur. 

V rámci bežných výdavkov v objeme 616 620,- Eur tvoria výdavky ZŠ s MŠ čiastku 

398 860,- Eur a výdavky zahrnuté v rozpočte obecného úradu čiastku 217 760,- Eur. Celkové 

bežné výdavky sú plánované na mzdy v sume 319 550,- Eur (z toho ZŠ s MŠ – 239 650,- 

Eur), na odvody v sume 114 450,- Eur (z toho ZŠ s MŠ – 83 750,- Eur), na tovary a služby vo 

výške 167 680,- Eur (z toho ZŠ s MŠ – 73 830,- Eur), na dopravné, osobitného príjemcu 

dávok, členské príspevky a dotáciu na futbal v sume 11 990,- Eur (z toho ZŠ s MŠ – 1 630,- 

Eur) a na úroky z úverov v sume 2 950,- Eur.  

Kapitálové výdavky v sume 263 300,- Eur sú plánované na vybudovanie verejných sociálnych 

zariadení vo výške 75 000,- Eur, na rekonštrukciu Domu smútku v objeme 30 000,- Eur, na 

vybudovanie detského ihriska v sume 153 980,- Eur a na zateplenie kultúrneho domu vo 

výške 4 320,- Eur. 



Výdavky finančných operácií vo výške 25 750,- Eur sú plánové na splátky úverov. 

 

Po posúdení predloženého návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 

konštatujem, 

že viacročný rozpočet obce je zostavený podľa platných právnych predpisov a 

odporúčam 

návrh rozpočtu na rok 2020 schváliť ako záväzný a návrh rozpočtu na roky 2021 a 2022 ako 

orientačný. 

 

V zmysle Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 – 2022 je 

obec povinná poskytovať do RISSAM.rozpočet údaje o schválenom rozpočte na príslušný 

rozpočtový rok a rozpočtov na nasledujúce roky viacročného rozpočtu najneskôr do 20 

kalendárnych dní odo dňa schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom. Ak je rozpočet obce 

na nasledujúci rozpočtový rok schválený do 31. decembra bežného roka, obec poskytuje údaje 

schváleného rozpočtu, v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej 

klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, najneskôr do 10. januára nasledujúceho rozpočtového 

roka a schválený rozpočet na príslušný rozpočtový rok a rozpočty na nasledujúce roky 

viacročného rozpočtu najneskôr do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roka, pričom 

počas rozpočtového provizória obec poskytuje v tomto rozsahu a termínoch údaje 

schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka. 

 

V Ubli, dňa 28. 11. 2019 

 

         Ing. Jana Rosičová, PhD. 

                hlavná kontrolórka 

   


