
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 
2013– 2015  

 V súlade s ustanovením § 18f odsek 1 písm. c ) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Malá Čierna na rok 2013. a k 
návrhu viacročného rozpočtu na roky 2013-2015 

 V zmysle ustanovenia § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec zostavuje 
viacročný rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom viacročný rozpočet tvoria: 
 

a) rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok 
b) rozpočet obce na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku 
c) rozpočet obce na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b). 
 

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia viacročného rozpočtu obce na 
roky 2013 – 2015 a návrhu rozpočtu na rozpočtový rok 2013 ( ďalej len návrh rozpočtu ) z dvoch hľadísk : 

 

1.  Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu 
 

1.1. Súlad so všeobecne záväznými 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 znení neskorších predpisov a zákonom č. č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 

 

Návrh rozpočtu je v súlade s ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, podľa 
ktorého bolo vydané Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov : 
zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého výnos dane z príjmov 
fyzických osôb  je v príslušnom rozpočtovom roku príjmom rozpočtov obce vo výške 68,7 %,   ■   zákona  
č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 
predpisov 

 

1. 2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce 
 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zásadami rozpočtového hospodárenia obce a s 
všeobecne záväznými nariadeniami obce najmä: 

- o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 
- o poskytovaní dotácií z rozpočtu. 

 
1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 



 

Obec Malá Čierna zverejnila návrh rozpočtu pre obyvateľov obce obvyklým spôsobom - na úradnej 
tabuli obce na dobu 15 dní pred jeho schválením v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu 
 

Návrh rozpočtu obce bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie a v súlade s Opatrením MF SR 
č. 010175/2004 - 42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej 
klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy. 

 
 

Východiská tvorby návrhu rozpočtu 
 

Návrh rozpočtu vychádza zo skutočného plnenia  za  roky  2010.-2011 a z vývoja hospodárenia 
obce v roku 2012. 

 

Tvorba návrhu rozpočtu 
 

Návrh rozpočtuje v zmysle ustanovenia § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracovaný : 

a) na príslušný rozpočtový rok 2013 
b) na nasledujúci rok po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2014 
c) na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) - rok 2015 
 

Viacročný rozpočet na roky 2013-2015 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje 
rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. 

 

Rozpočet sa vnútorne člení na : 
a) bežný rozpočet - bežné príjmy a bežné výdavky, 
b) kapitálový rozpočet - kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, 
c) finančné operácie. 
 

V návrhu rozpočtu sú vyjadrené finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu v rámci financovania 
prenesených kompetencií štátu, k zriadeným organizáciám obce bez právnej subjektivity a osobám, ktorým 
sa poskytujú prostriedky z rozpočtu obce, k rozpočtom iných obcí. 

Rozpočet celkom v eurách : 

Rozpočtové roky                                   2012                 2013                  2014           2015 

Príjmy celkom ( kapitálové, bežné, :               
finančné operácie)                                      83350                66950                  67255          68305                 

Výdavky celkom:                                     83350                66950                  67255          68305                   

Hospodárenie obce :                                  -                          -                              -                 -                
 
 
 
 
 
V členení 



 
Bežný rozpočet v eurách: 
Rozpočtové roky               2012             2013          2014           2015                 
 

Bežné príjmy celkom:       70 870             66 950          67 255          68 305 

Bežné výdavky celkom:    66 320             63 050          64 090          65 687 

Hospodárenie obce:             4 550              3 900            3 165            2 618 

 
   
Kapitálový rozpočet v eurách: 
Rozpočtové roky                     2012           2013              2014           2015 
 
Kapitálové príjmy celkom:    12 480            -                     -                   -  
Kapitálové výdavky celkom:   4700          2 400             1 665         1 118      
Hospodárenie obce:                 7 780        -2 400           -1 665        -1 118 
 
Finančné operácie v eurách: 
Rozpočtové roky                     2012           2013              2014           2015 
 
Príjmové operácie celkom:        -                     -                   -  
Výdavkové fin. operácie: 12 480      1 500           1 500       1 500 
 
     Vo finančných operáciach je zohľadnený finančný výdavok obce  / splácanie dlhodobého a 
krátkodobého úveru/ vo výške 12 173 € za rok 2012. 
 
     Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce a 
vnútornými predpismi obce. 
 
     Obec Malá Čierna dodržala ustanovenia § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov tak, že návrh rozpočtu sprístupnila v obci obvyklým spôsobom v zákonom 
stanovenej lehote. 
 
 
   Záver 
 
Odporúčam obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť. 
 
 
V Malej Čiernej, dňa 10.12.2012 
 
 
 
 
      ............................................................................... 
      Lišková Melánia, hlavný kontrolór obce 
 
 


