
Stanovisko 

hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 

2020 – 2022 

 

     V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  

neskorších predpisov /ďalej len v z.n.p./ 

predkladám 

 

     odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na  rok 2020 a k návrhu viacročného rozpočtu 
obce Golianovo na roky 2021 – 2022. 

     Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 (ďalej len 
odborné stanovisko/ bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu na rok 2020 
a návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021 – 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 z. n.p. a podlieha zverejneniu podľa zák. č. 493/2011 Z.z. 
o rozpočtovej zodpovednosti čl. 9 ods. 2. 

A. Základná charakteristika návrhu rozpočtu 
 

     Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu 
viacročného  rozpočtu obce na roky 2020– 2022  /ďalej len „návrh rozpočtu“/ z dvoch 
hľadísk: 
  

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu 
 

1.1.  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 z.n.p., zákona č. 
583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. a zákona č. 493/2011  
Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti čl. 9 ods. 1. 

     Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov: 

- zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny 
odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p., na základe ktorého v súlade s § 2 ods. 3 
predmetného zákona bolo vydané VZN obce o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
doplnkov (ďalej len VZN v z.n.p./ 

- zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., na základe ktorého 



v súlade § 3 predmetného zákona výnos dane z príjmov FO v príslušnom rozpočtovom 
roku, 
zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení v z.n.p. ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov  
 

1.2.  Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce 
 
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so VZN obce, ktorými sú upravené povinnosti    
daňového a poplatkového charakteru, najmä VZN o miestnych daniach a o miestnom 
poplatku za   komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. 

 

1.3.  Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 
 
Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom, v zákonom stanovenej   
lehote v súlade s § 9 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu 
 
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade 

- s metodickým usmernením, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná 
a ekonomická klasifikácia MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, 
ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia. 
 
 

B. Východiská tvorby návrhu rozpočtu 
 

 
     Návrh rozpočtu vychádza zo schválených posledných východísk rozpočtu verejnej 
správy na roky 2020 – 2022 zverejnených MF SR. V zmysle § 10 ods. 7 zákona  
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy musí byť rozpočet 
zostavený ako vyrovnaný alebo prebytkový. 
      Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 
v členení podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona na: 
                  rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2020, 
                  rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2021, 
                  rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa             
                  písm. b/  -  rok 2022 
 
      Viacročný rozpočet na roky 2020 – 2022 je zostavený v rovnakom členení, v akom 
sa zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný 
rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú 
záväzné, majú len orientačný charakter, OZ ich berie na vedomie a ich ukazovatele sa 
spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch. 
 



      Navrhovaný rozpočet na rok 2020 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v z.n.p. vnútorne členený 
na:   
       a/ bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky, 
       b/ kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, 
       c/ finančné operácie. 
 
          Návrh bežného rozpočtu Obce Golianovo je zostavený ako prebytkový. Návrh 
obce predkladá celkové príjmy vo výške 1 636 738,00 €,  celkové výdavky obce 
v rozpočte na rok 2020 sú  navrhované vo výške  1 314 760,00 €, 
         kapitálové príjmy sú navrhované vo výške 3 293 576,50 €, príjmové finančné 
operácie sú navrhované vo výške 847 260,00 €, kapitálové výdavky 3 985 708,50 €, 
výdavkové finančné operácie 45 231,00 €. 
     Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový v sume 321 978,00 €, kapitálový 
rozpočet je navrhnutý so schodkom 692 132,00 €. 
 

C. Záver 
 

       Predpokladaný návrh rozpočtu na rok 2020 zabezpečuje plynulé financovanie 
základných funkcií samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy.  
     Pri prehodnocovaní jednotlivých položiek príjmov a výdavkov rozpočtu 
a predpokladanou skutočnosťou rozpočtu za rok 2019 je navrhovaný rozpočet na rok 
2020 reálne zostavený. 
 
    Na základe uvedených skutočností predložený „Návrh rozpočtu Obce Golianovo na 
rok 2020“  odporúčam  Obecnému zastupiteľstvu v Golianove  s c h v á l i ť . 
 
 
 
 
             V Golianove dňa 22.11.2019 
 
                                                                             
 
                                                                                                    
                                                                                                        Božena Darnadiová 
                                                                                                         hlavná kontrolórka 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


