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Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Hviezdoslavov
na roky 2016 až 2018
V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám poslancom obecného zastupiteľstva odborné stanovisko k
návrhu rozpočtu obce Hviezdoslavov na roky 2015 až 2017.
Odborné stanovisko bolo spracované na základe návrhu rozpočtu obce na roky 2016 až
2018, ktorý bol vypracovaný v zmysle § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon č. 583/2004
Z. z.“).
1. Východiská spracovania odborného stanoviska
Pri spracovaní odborného stanoviska k predloženému návrhu rozpočtu obce
Hviezdoslavov na roky 2016 až 2018 som vychádzal z dvoch hľadísk:
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh rozpočtu obce na roky 2016 až 2018 je vypracovaný v súlade s týmito všeobecne
záväznými právnymi predpismi:
a) Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
b) zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
v znení neskorších predpisov,
c) zákon č. 583/2004 Z. z, o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov,
d) zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov,
e) zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
f) nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov
územnej samosprávy,
g) zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
h) zákon č. 597/2003 Z. z, o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov,
i) opatrenie MF SR č. MF/01075/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia,
organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia v znení neskorších predpisov.
1.2 Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce
Návrh rozpočtu obce bol spracovaný v súlade so všeobecnými nariadeniami obce, ktorými
sú upravené povinnosti daňového a poplatkového charakteru, a to najmä
a) VZN č. 3 /2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad,
b) VZN č. 1/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole a o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh rozpočtu obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce, ako aj na webovej stránke
obce v zákone stanovenej lehote, t.j. v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
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zriadení v znení neskorších predpisov najmenej 15 dní pred jeho schvaľovaním.
2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
a) Podľa ústavného zákona č. 493/2011 Z. z
Návrh rozpočtu na roky 2015 až 2017 je vypracovaný v súlade s Čl. 9 ods. 1 a Čl. 12 ods. 6
písm. d) ústavného zákona.
b) Podľa zákona č. 583/2004 Z. z.
Do návrhu rozpočtu, a to tak do príjmovej časti, ako aj do výdavkovej časti sú jednotlivé
položky zahrnuté v rozsahu stanoveného v § 5 a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z.
c) Podľa rozpočtovej klasifikácie
Návrh rozpočtu bol vypracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie stanovenej v Opatrení MF
SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších dodatkov, ktorá je záväzná pri
zostavovaní rozpočtu obce.
3. Tvorba návrhu rozpočtu
V súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. je návrh rozpočtu obce vypracovaný na tri
roky s tým, že rozpočet na rok 2016 je stanovený ako záväzný a rozpočty na roky 2017 a 2018
sú stanovené ako orientačné.
V zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. je rozpočet obce zostavený v členení na
a) bežné príjmy a bežné výdavky ( bežný rozpočet ),
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky ( kapitálový rozpočet ),
c) finančné operácie.
3.1. Rozpočet na rok 2016
Rozpočet obce na rok 2016 je navrhnutý ako vyrovnaný, keď celkové príjmy a celkové
výdavky sú navrhnuté vo výške 338 957 eur. Z toho bežný rozpočet je navrhnutý ako
prebytkový, keď bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 338 957 eur a bežné výdavky vo výške
331 157 eur s tým, že prebytok bežného rozpočtu v sume 7 800 eur sa v súlade s § 10 ods. 7
zákona č. 583/2004 Z. z. navrhuje použiť na krytie výdavkov na splátky istiny dlhodobého
úveru.
V kapitálovom rozpočte nie sú navrhnuté príjmy a ani výdavky
V navrhnutom rozpočte v časti finančné operácie sú zaradené len výdavkové finančné
operácie vo výške 7 800 eur, čo sú splátky istiny dlhodobého úveru poskytnutého obci zo
Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov.
Takto navrhnutý rozpočet je v súlade s rozpočtovými pravidlami.
3.2. Bežný rozpočet
3.2.1. Bežné príjmy
Pri navrhovaní výšky jednotlivých položiek bežných príjmov sa vychádzalo zo všeobecne
záväzných právnych predpisov (výnos dane, ostatné poplatky), ďalej zo všeobecne záväzných
nariadení obce ( daň z nehnuteľností, miestne dane a poplatok za komunálny odpad),
z nájomných zmlúv, ktoré obec uzatvorila ( príjmy z prenájmu) a z finančných vzťahov
k štátnemu rozpočtu v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, a preto sa dá
predpokladať, že navrhnutá výška sa aj dosiahne.
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3.2.2. Bežné výdavky
Do návrhu rozpočtu sa jednotlivé položky bežných výdavkov navrhli v takej výške, aby sa
a) v súlade s § 10 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. prednostne zabezpečilo krytie všetkých
záväzkov, ktoré pre obec vyplývajú z plnenia povinností ustanovených zákonmi ( mzdy,
odvody zo miezd ) a z uzatvorených zmlúv (výdavky na energie, služby, úroky),
b) pokryli prevádzkové potreby obecného úradu a obcou zriadeného školského zariadenia
(výdavky na materiál, opravy),
a preto sa dá predpokladať, že navrhnutá výška sa aj dodrží.
3.3. Kapitálový rozpočet
V návrhu kapitálového rozpočtu sa v súlade s rozpočtovými pravidlami nepočíta so
žiadnymi kapitálovými príjmami a ani s kapitálovými výdavkami.
3.4. Finančné operácie
3.4.1 Príjmové finančné operácie
V návrhu rozpočtu sa zatiaľ nepočíta s príjmovými finančnými operáciami. Do
príjmových finančných operácií sa môžu zaradiť finančné prostriedky rezervného fondu. ak
o tom rozhodnú poslanci obecného zastupiteľstva.
3.4.2 Výdavkové finančné operácie
Navrhnuté výdavkové finančné operácie tvoria splátky istiny dlhodobého úver, ktorým sa
financovala výstavba nájomných bytov. Splácanie istiny úveru je kryté rozpočtovaným
prebytkom bežného rozpočtu, čo je v súlade s rozpočtovými pravidlami.
4. Rozpočty na roky 2017 a 2018
Rozpočty na roky 2017 a 2018 sú navrhnuté v súlade s § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových
pravidlách, a to tak, aby sa navrhnutými bežnými príjmami kryli
a) bežné výdavky vyplývajúce zo záväzkov obce a výdavky na zabezpečenie činnosti
obecného úradu a školského zariadenia zriadeného obcou,
b) splátky istiny úveru.
5. Záver
Vzhľadom na to, že návrh rozpočtu obce na roky 2016 až 2017 je zostavený v zmysle
zákona o rozpočtových pravidlách a navrhnutá výška jednotlivých častí rozpočtu je
stanovená na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných
nariadení obce a na základe uzatvorených zmlúv
odporúčam poslancom obecného zastupiteľstva, aby
a) návrh rozpočtu na rok 2016 schválili,
b) návrh rozpočtu na roky 2017 a 2018 vzali na vedomie.

Ing. Stanislav F e k e t e
hlavný kontrolór obce
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