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STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE HORNÝ PIAL  K NÁVRHU 
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V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení predkladám 

odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Horný Pial na rok 2017 a k viacročnému rozpočtu 

na roky 2018 -2019 (ďalej len návrh rozpočtu).  

 

Pri spracovaní môjho stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu 

z hľadiska zákonnosti, metodickej správnosti jeho zostavenia a predloženia na schválenie 

obecnému zastupiteľstvu. 

 

 

ZÁKONNOSŤ PREDLOŽENÉHO NÁVRHU 

 

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobecnými záväznými predpismi, konkrétne: 

- Zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 

neskorších predpisov 

- Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov 

 

Návrh rozpočtu ďalej zohľadňuje aj príslušné ustanovenia: 

- Ústavného zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti 

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

odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

- Zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve v znení neskorších predpisov 

- ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov  

 

Návrh rozpočtu bol zverejnený spôsobom v obci obvyklým (zverejnený na úradnej tabuli 

obce, ako aj na webovom sídle obce) dňa 21.11.2016 t.j. najmenej 15 dní pred jeho 

schválením OZ, tak ako to stanovuje § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení.  

 

V zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 

rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu 

obce (program obce), ak obecné zastupiteľstvo obce (ďalej len OZ)  s počtom obyvateľov do 

2000 nerozhodne o neuplatňovaní programového rozpočtovania. OZ Horný Pial rozhodlo 

o neuplatňovaní programového rozpočtovania uznesením č. 57/2013 zo dňa 13.12.2013.  

 

 

V zmysle § 4 ods. 1 rozpočet obce predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia 

obce. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť jej hospodárenia.  

V súlade s čl. 9 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti obce zostavujú svoj rozpočet 

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.  
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Viacročný rozpočet ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce je tvorení:  

 

a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok  

b) rozpočtom obce na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku 

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

písmena b) 

 

Vzhľadom na § 9 ods. 4 zákona č. 583/2004 príjmy a výdavky rozpočtov uvedených v písm. 

b) a c) nie sú záväzné (rozpočet na rok 2018 a 2019).  

 

Vnútorné členenie návrhu rozpočtu je v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na:  

 

a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len "bežný rozpočet")  

b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len "kapitálový rozpočet")  

c) finančné operácie. 

 

A. BEŽNÝ ROZPOČET 

Rozpočtové roky 2017 2018 2019 

Bežné príjmy 83 700 83 300 83 300 

Bežné výdavky 83 700 81 730 81 730 

Rozdiel   0 1 570 1 570 

 

 

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 

Rozpočtové roky 2017 2018 2019 

Kapitálové príjmy 0 0 0 

Kapitálové výdavky 3 000 4 570 4 570 

Rozdiel - 3 000 - 4 570 - 4 570 

 

 

C. FINANČNÉ OPERÁCIE 

Rozpočtové roky 2017 2018 2019 

Príjmové fin. operácie 3 000 3 000 3 000 

Výdavkové fin. operácie 0 0 0 

Rozdiel 3 000 3 000 3 000 

 

 

Bežný rozpočet na rok 2017 spĺňa podmienku v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, a je zostavený ako vyrovnaný. V budúcom 
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roku sa plánuje zapojenie účelovo určených nevyčerpaných prostriedkov – fond na výsadbu 

stromov vo výške 3 000 €. Použitie týchto prostriedkov sa zaraďuje medzi bežné výdavky, 

avšak jeho zapojenie sa účtuje cez príjmové finančné operácie. Vzhľadom na uvedené je 

bežný rozpočet po odpočítaní uvedených prostriedkov zostavený ako prebytkový s prebytkom 

3 000 €, ktorým sa plánuje kryť schodok kapitálového rozpočtu.  

V zmysle § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy môže obec 

zostaviť kapitálový rozpočet 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. Schodok 

kapitálového rozpočtu je plánovaný vo výške 3 000 € a bude krytý prebytkom bežného 

rozpočtu po odpočítaní účelovo určených prostriedkov zapojených do rozpočtu cez príjmové 

finančné operácie. Celkový výsledok hospodárenia vrátane príjmových finančných operácií 

(zaradenie prostriedkov z účelovo určeného fondu na výsadbu stromov) je plánovaný ako 

vyrovnaný.  

Rozpočty na roky 2018 a 2019 po započítaní príjmových finančných operácií sú zostavené 

ako vyrovnané.  

 

Celkovo možno skonštatovať, že rozpočty na rok 2017 až 2019 spĺňajú zákonné 

požiadavky kladené na rozpočet v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004. 

 

 

 

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU 

 

A. Rozpočet bežných príjmov 

 

Návrh rozpočtu na rok 2017 počíta s bežnými príjmami vo výške 83 700 €, čo je oproti 

očakávanej skutočnosti dosiahnutia príjmov v roku 2016 pokles o viac ako 31 000 €. Rozdiel 

oproti príjmami je z dôvodu, realizácie projektu cez úrad práce sociálnych vecí a rodiny – 

zamestnanie dlhodobo nezamestnaných osôb na menšie obecné práce na čo boli poskytnuté 

finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (položka bežných príjmov). Ostatné bežné príjmy 

boli s menšími rozdielmi na úrovni očakávaných bežných príjmov pre rok 2016.  

 

Vývoj bežných príjmov: 

 

Rok 
Schválený pôvodný rozpočet 

bežných príjmov bez úprav 
Skutočnosť plnenia bežných príjmov 

2016 85 150 114 704* 

2015 72 550 118 596,04 

2014 69 595 73 467,16 

2013 66 260 74 731,43 

  

*V prípade roku 2016 ide len o očakávanú skutočnosť.  
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Daňové príjmy 

 

Daňové príjmy tvoria najväčšiu časť bežných príjmov a sú rozpočtované na rok 2017 vo 

výške 77 530 €. Z toho 45 000 € tvorí výnos z dane z príjmov fyzických osôb poukazovaný 

obciam a zvyšok t.j. 32 530 € tvorí výnos z miestnych daní a poplatku za komunálny odpad 

a drobný stavebný odpad.  

 

Nedaňové príjmy  

 

Nedaňové príjmy sú na úrovni predpokladaných hodnôt výnosu z nedaňových príjmov za rok 

2016.  

 

B. Rozpočet kapitálových príjmov 

 

V návrhu rozpočtu na rok 2017 a rozpočtami na rok 2018 a 2019 sa nepočíta s kapitálovými 

príjmami.  

 

 

FINANČNÉ OPERÁCIE 

 

V návrhu rozpočtu sa počíta v nasledujúcich troch rokoch so zapojením účelovo určených 

prostriedkov na výsadbu stromov vo výške 3 000 € každý rok.  

 

 

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU 

 

A. Rozpočet bežných výdavkov 

 

Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2017 je vo výške 83 700 €. Očakávaná skutočnosť 

bežných výdavkov roku 2016 je 109 663 €. Zníženie výdavkov oproti roku 2016 je spôsobené 

už vyššie spomínaným projektom z úradu práce sociálnych vecí a rodiny, príjem bol 

v položke bežných príjmov – transfery zo ŠR a výdavok v položke bežných výdavkov – 

program 6.2 Rozvoj obcí.  

Rozpočet bežných výdavkov vychádza z očakávanej skutočnosti výdavkov predchádzajúceho 

rozpočtového roku a zároveň reflektuje predpokladané potreby budúceho rozpočtového roka. 

Pri výdavkoch na správu obce sa rozpočet navrhol s miernym zvýšením. Rozpočet nakladania 

s odpadmi počíta v budúcom roku s nákupom nových nádob na odpad v hodnote 600 €, 

celkový výška bežných výdavkov programu je rozpočtovaná na 4 800 €. Rozpočet ochrany 

prírody a krajiny počíta s využitím účelovo určených prostriedkov poskytnutých ako finančná 

náhrada spoločenskej hodnoty vyrúbaných stromov vo výške 3 000 €. Rozpočet určený na 

verejné osvetlenie sa bude navyšovať o paušálnu sumu za modernizáciu verejného osvetlenia 

s predpokladaným ročným výdavkom 2 500 €. Naopak k zníženiu o 1 000 € v uvedenom 

programe by malo dôjsť v položke energií. V programe kultúrnych služieb sa v návrhu 

rozpočtu počíta s nákupom interiérového vybavenia do kultúrneho domu (stoly), 
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rozpočtované 1 500 € a údržby budovy kultúrneho domu  2 500 €. V návrhu rozpočtu na rok 

2017 je navrhnutá aj dotácia na cirkví a náboženských spoločností vo výške 1 000 €.  

 

Rozpočet bežných výdavkov je správne nastavený s určitou rezervou o čom svedčí aj 

porovnanie schválených rozpočtov z predchádzajúcich rokov k dosiahnutým reálnym 

skutočnostiam.  

 

B. Rozpočet kapitálových výdavkov 

 

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2017 je navrhnutý vo výške 3 000 € s účelom 

použitia na výstavbu parkoviska.  

 

 

 

 

ZÁVER – ZHRNUTIE 

 

Návrh viacročného rozpočtu Obce Horný Pial na roky 2018 – 2019 a návrh rozpočtu Obce na 

rok 2017 rešpektuje právne normy a procesné podmienky súvisiace s prípravou rozpočtu 

Obce. A teda odporúčam po prerokovaní schváliť rozpočet na rok 2017 a zobrať na vedomie 

rozpočet na roky 2018 a 2019.  

 

 

V Hornom Pialy dňa 1.12.2016                                                ................................................. 

                                                                                                   (JUDr. Marek Keller) 

 

 


