
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce    

Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2023 a k návrhu viacročného 

rozpočtu obce na roky 2024-2025 

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

neskorších predpisov  predkladám stanovisko k návrhu rozpočtu Obce Kamenec pod 

Vtáčnikom  na rok  2023 a viacročnému rozpočtu  na roky 2024 a 2025.  

 

Východisko spracovania stanoviska k navrhovanému rozpočtu a tvorba 

návrhu rozpočtu 
 

      Východiskom pri spracovaní stanoviska k navrhovanému rozpočtu je predložený   

návrh  rozpočtu  obce na roky 2023  viacročného rozpočtu na roky 2024 a 2025 / ďalej len 

návrh rozpočtu/. 

      Viacročný rozpočet na roky 2024 – 2025 je zostavený v rovnakom členení  v akom sa 

zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok.  Rozpočet obce na príslušný rozpočtový 

rok 2023 je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky 2024 a 2025 majú len 

orientačný charakter.  

       Pri zostavovaní rozpočtu obec vychádzala  z čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 

o rozpočtovej zodpovednosti. Na základe tohto zákona  je obec povinná zostavovať svoj 

rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený 

rozpočet na bežný rozpočtový rok a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce 

dva rozpočtové roky  a očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roku.      

       Teda pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2023 sa vychádzalo z výsledkov 

hospodárenia za predchádzajúce roky 2020 a 2021 a z predpokladaného výsledku 

hospodárenia obce za rok 2022. Obec vychádza aj z predpokladaných príjmov  zo štátneho 

rozpočtu a z výberu daní a poplatkov na rok 2022.   

Je zostavovaný v nadväznosti na zabezpečenie reálnych potrieb obce a zabezpečenie plnenia 

ďalších úloh na rozpočtovaný rok 2023. 

       Z uvedeného dôvodu sa dá predpokladať, že po výbere miestnych daní a poplatkov 

a nepredvídaných výdavkov obce bude potrebné prijať  podľa skutočných údajov rozpočtové 

opatrenia na úpravu rozpočtu na rok 2023.    

 

          Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi  

 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenie zákonov: 

č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmu územnej samosprávy, 

č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunály odpad a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov na základe ktorého je vydané VZN obce 

o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady,  

č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl   a školských zariadení 

v znení neskorších predpisov. 

Obec – rozpočtová organizácia hospodári s rozpočtovými prostriedkami prijatých so štátneho 

rozpočtu a prostriedkov prijatých od iných subjektov. Zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov 

a riadi sa pritom záväznými ukazovateľmi určenými zákonom o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy.   



 

Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce 

 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s všeobecne záväznými nariadeniami a internými 

predpismi  obce / VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady, VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, Zásady hospodárenia 

a nakladanie s majetkom obce/.     

  

Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce   
 

Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom v zákonom stanovenej lehote, t. j. 

najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

      Metodické spracovanie predloženého návrhu rozpočtu 

 

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR 

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

klasifikácia v znení neskorších predpisov , ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov 

územnej samosprávy.    

 

 Charakteristika návrhu rozpočtu 

 

Navrhovaný viacročný rozpočet sa 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 člení na: 

a) bežný rozpočet , t.j. bežné príjmy a bežné výdavky, 

b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, 

c) finančné operácie 

 

Na schválenie je predložený návrh rozpočtu  Obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2023.  

Predložený rozpočet predstavuje nasledovné východiskové ukazovatele: 

 

Návrh na rok 2023 

 

            Obec           ZŠ            Spolu 

Bežné príjmy celkom       1 418 516             45 155                1 463 671 

Bežné výdavky celkom          765 211        663 025         1 428 236 

Prebytok + / schodok -                       35 435 

 

Návrh na rok  2023 

 

           Obec       ZŠ                               Spolu            

Kapitálové príjmy celkom             0                                          0 

Kapitálové výdavky celkom          54 500                            54 500 

Prebytok + / schodok - -           - 54 500 

 

 

 

 



Návrh na rok 2023 

 

             Obec        ZŠ           Spolu 

Príjmové finančné operácie            26 587        8 800                35 387 

Výdavkové finančné operácie            16 322            16 322 

Prebytok + / schodok -                           19 065  

 

Návrh na rok 2023 

 

              Obec         ZŠ           Spolu 

Príjmy celkom        1445 103     53 955         1 499 058 

Výdavky celkom          836 033   663 025          1 499 058 

Prebytok + / schodok -                            0 

Navrhovaný bežný rozpočet a finančný rozpočet je prebytkový. 

Kapitálový  rozpočet je schodkový. 

                 

          Príjmová časť rozpočtu: 

Najväčšou zložkou bežného rozpočtu príjmu predstavuje príjem zo štátneho rozpočtu - výnos 

dane z príjmu poukázaný územnej samospráve, príjem z miestnych  daní a daň za komunálny 

odpad .  Ostatné príjmy v navrhovanom rozpočte vychádzajú zo skutočného príjmu za rok 

2022.   Príjmová časť rozpočtu je na rok  2023 navrhovaná v reálnych finančných objemoch. 

 

         Výdavková časť rozpočtu: 

 Návrh rozpočtu  prihliada vo výdavkovej časti na rozpracované priority a zámery obce. Je 

spracovaná v zmysle rozpočtovej klasifikácie podľa stanovených kapitol.  

Kapitálový rozpočet na rok 2023 je zostavený ako schodkový. 

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 10 ods. 7 

umožňuje kapitálový rozpočet zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť 

zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania 

alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. 

Finančné operácie – sú operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov 

a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.  

V oblasti transferov zo štátneho rozpočtu obec vychádza zo skutočnosti roku 2022. Tieto 

položky budú upravené podľa záväzného oznámenia príslušného odboru VÚC. 

  

        Záver    

 Návrh rozpočtu príjmov možno hodnotiť, že je zostavený podľa  reálnych možností. Na 

základe predpokladaných zdrojov v príjmovej časti rozpočtu bol zostavený návrh rozpočtu 

výdavkov. Navrhovaný rozpočet výdavkov je zostavený tak, aby zabezpečil financovanie 

základných funkcií samosprávy podľa zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

        Na základe  uvedených skutočností odporúčam Obecnému zastupiteľstvu v Kamenci pod 

Vtáčnikom predkladaný návrh rozpočtu na rok 2023 schváliť a návrh viacročného rozpočtu 

obce Kamenec pod Vtáčnikom na roky 2024 – 2025  vziať na vedomie. 

 

       Kamenec pod Vtáčnikom 15. 12.  2022                      

                                                                                           Paulíčková Jozefína 

                                                                                          hlavný kontrolór obce    

                                                                                                                  


