
 

                                            Stanovisko  

hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Kamenec pod 

Vtáčnikom na rok 2020 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na 

roky 2021-2022 
 

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

neskorších predpisov predkladám  odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Kamenec pod 

Vtáčnikom na rok 2020                                                                                                   

 

                 Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu 
 

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 a zákona 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 ustanovenia zákonov: 

 

č. 582/2008 Z. z. o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunály odpad a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov na základe ktorého bolo vydané všeobecne  

záväzné nariadenie obce / ďalej len VZN/ o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

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

 v z. n. p. 

 

                  Metodické spracovanie predloženého návrhu rozpočtu 

 

Predložený návrh rozpočtu sa vnútorne člení v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 zákona 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na :  

- bežné príjmy a bežné výdavky /bežný rozpočet/ 

- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky /kapitálový rozpočet/ 

- finančné operácie 

    

   

                    Tvorba návrhu rozpočtu 

 

Návrh rozpočtu sa člení  podľa § 9 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy na: 

- rozpočet na príslušný rozpočtový rok  - 2020 

- viacročný rozpočet na roky 2021-2022 

 
Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2020 sa vychádzalo z vývoja príjmov a výdavkov  za 

predchádzajúce obdobie t.j. zo skutočného plnenia rozpočtu k 31. 12. 2018  a očakávaného 

plnenia rozpočtu k 31. 12. 2019.  

Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce 

dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter. 

 



Rozpočet obce vyjadruje hospodárenie obce, obsahuje príjmy a výdavky v ktorých  

sú vyjadrené finančné vzťahy k rozpočtu štátu, k právnickým  a fyzickým osobám 

pôsobiacich na území obce, ako aj obyvateľom žijúcich v obci.  Pri zostavovaní  rozpočtu 

sa riadi záväznými ukazovateľmi určenými zákonom o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. 

     

                Základná charakteristika návrhu rozpočtu 
 

 

Návrh rozpočtu obce Kamenec pod Vtáčnikom  na rok 2020 je zostavený ako vyrovnaný 

pričom: 

- celkové príjmy sú rozpočtované  vo  výške    1 355 947 €  

- celkové výdavky sú rozpočtované vo výške   1 355 947 € 

 

 

 

 

Návrh na rok 2020 

            Obec           ZŠ            Spolu 

Bežné príjmy celkom              1 318 517                         37 430                   1 355 947 

Bežné výdavky celkom                 692 800       589 573                1 282 373 

Prebytok + / schodok -           +           73 574 

 

Návrh na rok  2020 

 

           Obec       ZŠ                               Spolu            

Kapitálové príjmy celkom              0         0                                0 

Kapitálové výdavky celkom             58 303             0                       58 303 

Prebytok + / schodok - - 58 303           0 - 58 303  

 

 

Návrh na rok 2020 

 

             Obec        ZŠ           Spolu 

Príjmové finančné operácie             0          0                    0 

Výdavkové finančné operácie             15 271          0             15 271       

Prebytok + / schodok -               0          0 - 15 271 

 

Návrh na rok 2020 

 

              Obec         ZŠ           Spolu 

Príjmy celkom     1 355 947                          1 355 947 

Výdavky celkom     1 355 947                  1 355 947 

Prebytok + / schodok -                 0 

 

 

Navrhovaný bežný rozpočet je prebytkový. 

Kapitálový rozpočet je schodkový. 

 

                 



 Príjmová časť rozpočtu: 

Rozhodujúca položka daňových príjmov je výnos dane z príjmu poukázaný územnej 

samospráve vo výške 605 531 €. Daň z nehnuteľností je rozpočtovaná vo výške 61 300 €. 

 Príjem za daň za komunálny odpad je 38 085 €. Ostatné príjmy v navrhovanom rozpočte 

vychádzajú zo skutočného príjmu za rok 2019. Príjmová časť rozpočtu je na rok 2020 

navrhovaná v reálnych finančných objemoch. 

Kapitálové príjmy a finančné operácie sú nulové.  

 

Výdavková časť rozpočtu: 

Je spracovaná v zmysle rozpočtovej klasifikácie podľa stanovených kapitol. Návrh rozpočtu  

prihliada vo výdavkovej časti na rozpracované priority a zámery obce.   

Bežné výdavky v roku 2020 sú plánované na všeobecné verejné služby, správu obce, požiarnu 

ochranu, ochranu životného prostredia, vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu,  údržbu 

verejnej zelene, prevádzku a údržbu budov v správe obce, poistenie majetku obce, údržbu 

cintorína, domu smútku a na kultúru, šport a rekreáciu.  

Návrh rozpočtu zabezpečuje výdavky na prenesený výkon štátnej správy a to na úseku  

školstva, sociálneho zabezpečenia a sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi,  stavebného 

poriadku, zabezpečovania výkonov registra obyvateľov 

Vo výdavkovej časti sú zahrnuté aj dotácie z rozpočtu na šport a kultúru. Ide o dotácie, ktoré 

obec poskytuje za podmienok ustanovených VZN.   

   

Kapitálový rozpočet na rok 2020 je zostavený ako schodkový – 58 303 €. Tieto finančné 

prostriedky sú rozpočtované na rekonštrukciu cesty, nákup pozemkov, kamerový  systém.  

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  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. Na rok 2020 sú rozpočtované 

výdavkové operácie vo výške 15 271 € a to splátka úveru ŠFRB.   

 

V oblasti transferov zo štátneho rozpočtu obec vychádza zo skutočnosti roku 2019. Tieto 

položky budú upravené podľa záväzného oznámenia príslušného odboru VÚC. 

 

 

 

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. 

 

            Záverečné stanovisko   

  

Predpokladaný návrh zabezpečuje financovanie základných funkcií samosprávy za 

predpokladu dôsledného  rešpektovania právnych predpisov a dodržiavania maximálnej 

hospodárnosti pri vynakladaní s finančnými prostriedkami. Je predpoklad jeho úprav 

v priebehu roka v závislosti od vývoja daňových príjmov. Navrhnuté čerpanie 



rozpočtovaných výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie je primerané k celkovým 

očakávaniam vývoja na strane príjmov navrhovaného rozpočtu.  

 

Na základe  uvedených skutočností odporúčam Obecnému zastupiteľstvu v Kamenci pod 

Vtáčnikom predkladaný návrh rozpočtu na rok 2020 schváliť a návrh viacročného rozpočtu 

obce Kamenec pod Vtáčnikom na roky 2021 – 2022 vziať na vedomie. 

 

Kamenec pod Vtáčnikom 12. 12. 2019 

 

 

                                                                                   --------------------------------------                           

                                                                                           Paulíčková Jozefína 

                                                                                          hlavný kontrolór obce          

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

        


