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STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA, K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE NA ROK 

2023, S VÝHĽADOM NA ROKY 2024 – 2025 

 
           V zmysle § 18 f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k rozpočtu obce na rok 2023 a roky 2024 – 
2025. Rozpočet na roky 2024 a 2025 nie je záväzný.  
Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 583/ 2004 o rozpočtových pravidlách územnej správy a o zmene a 
doplnení územnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostavenie rozpočtu obce vychádza 
predovšetkým z viacročného rozpočtu, z určeného podielu na výnosoch daní v správe štátu 
ustanovených osobitným predpisom a zo schválených finančných vzťahov štátneho rozpočtu - ostatné 
súvisiace predpisy. 
   
            1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce  
 
Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce aj na www. stránke obce 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 z.n.p. Ďalej návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými 
nariadeniami a internými predpismi obce.  
             
            1.3  Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce  
   
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s všeobecne záväznými nariadeniami obce: VZN – Zásady 
nakladania s finančnými prostriedkami obce Úhorná VZN o miestnych daniach, miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.      
             
            2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu  
Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy) výdalo vo finančnom správodajcovi pod č. 
MF/005055/2022-411„ Príručku na zostavenie rozpočtu na roky 2023 – 2025.“ Návrh rozpočtu bol 
spracovaný v súlade s touto príručkou.  
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            B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU  
 
            Východiskom pre tvorbu návrhu rozpočtu bol vývoj hospodárenia obce v minulých rokoch, 
očakávaný vývoj hospodárenia obce za rok 2022 a predpokladané rozpočtové určenie výnosu dane z 
príjmov územnej samosprávy na rok 2023. Na základe zhodnotenia reálneho naplnenia rozpočtu 
príjmov, prikročila obec k zostaveniu návrhu rozpočtu.  
 
            
            C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU  
 
            Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v členení podľa § 9 ods. 1 
citovaného zákona na:  
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2023,  
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2024,  
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok 2025.       
            Viacročný rozpočet je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet obce na  
príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na 
nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa 
spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.  
   
  
           Viacročný rozpočet na roky 2023 – 2025 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.  
            Obec v súlade s § 4 ods. 5 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
neuplatňuje programový rozpočet.     
 
 
            D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU  
 
            Na schválenie je predložený návrh rozpočtu obce na rok 2023 a návrh rozpočtu na roky 2024 – 
2025. Rozpočty celkom na všetky roky sú navrhnuté ako vyrovnané. 
 
 
Bežný rozpočet spĺňa podmienkou zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,  
§ 10 ods.7, kde je stanovené že bežný rozpočet je obec povinná zostaviť ako vyrovnaný alebo 
prebytkový. Bežný rozpočet na rok 2023 je zostavený ako vyrovnaný.   
 
Financovanie prenesených kompetencií je transferom zo štátneho rozpočtu.      
  
Na schválenie je predložený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2023 – 2025. 
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P r í j m y   
 

        Rok 2023 
              v € 
 

         Rok 2024 
               v € 

        Rok 2025     
             v € 

- daňové príjmy            49 970            49 970            49 970 

- nedaňové príjmy                 850                 850                 850 

- ostatné príjmy                     0                     0                     0 

- granty a transfery                 140                 140                 140 

Bežné príjmy spolu            50 960            50 960            50 960 

Kapitálové príjmy                     0                     0                     0 

P r í j m y  spolu:                                   

Finančné operácie                     0                     0                     0 

Celkom príjmy            45 620            45 620            45 620 

 

V ý d a v k y         Rok 2023 
             v € 

         Rok 2024 
              v €    

        Rok 2025 
              v €   

Bežné výdavky             50 960            50 960            50 960 

Kapitálové výdavky                     0                     0                     0 

Finančné operácie                     0                     0                     0 

Celkom výdavky            50 960            50 960            50 960 

 
Návrh viacročného rozpočtu spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n.p. v členení 9 citovaného 
zákona. 
 
Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo zo skutočného plnenia rozpočtu roku 2022 a s úpravou na rok 2023.   

Ukazovateľ Skutočnosť 
rozpočtu 
r.2021 

Schválený  
rozpočet 
r. 2022 

Očakavané 
plnenie  
r. 2022 

Návrh  
rozpočtu  
r. 2023 

Návrh 
rozpočtu 
r. 2024 

Návrh  
rozpočtu 
r. 2025 

Bežné príjmy    45 620    45 620    45 620     50 960    50 960    50 960 

Kapitálové  
príjmy  

            0             0             0             0             0             0 

Finančné 
operácie 

            0             0             0             0         497         497 

Príjmy spolu    45 620    45 620    45 620     50 960    51 497    51 497 

 

Ukazovateľ Skutočnosť 
rozpočtu 
r.2021 

Schvál. 
rozpočet 
r. 2022 

Očakavané 
plnenie  
r. 2022 

Návrh  
rozpočtu  
r. 2023 

Návrh 
rozpočtu 
r. 2024 

Návrh  
rozpočtu 
r. 2025 

Bežné 
výdavky 

   45 620    45 620    46 504     50 960    50 960    50 960 

Kapitál. 
Výdavky 

            0             0             0              0             0             0 

Finančné 
operácie 

            0             0    31 186              0         497         497 

Výdavky  
spolu 

   45 620    45 620    77 690    50 960    51 497    51 497 
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V rozpočte na rok 2023 nie sú plánované kapitálové výdavky ani finančné operácie, na roky 2024 a 
2025 sú plánované finančné operácie. 
Viacročný rozpočet dodržuje vývoj príjmov aj na nadväzujúcu tvorbu finančných zdrojov.         
 
E. ZHRNUTIE  
 
           Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu je zamerané najmä na posúdenie návrhu 
rozpočtu so zákonom o rozpočtových pravidlách, na identifikáciu prípadných rizík a rezerv plnenia 
rozpočtovaných príjmov a rozpočtovaných výdavkov v kontexte na maximálnu hospodárnosť a 
efektívnost rozpočtovaných finančných prostriedkov.       
 
           Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2023 - 2025 a návrh rozpočtu obce na rok 2023 je 
spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ďalej rozpočet je spracovaný v 
požadovanej štruktúre a dostatočnom rozsahu, zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o 
miestných 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   
                                  
           Rozpočet je otvorený dokument, ktorý v priebehu roku je možné na základe vývoja tvorby 
verejných zdrojov zákonným spôsobom aktualizovať rozpočtovými opatreniami. 
            
           Návrh rozpočtu obce na rok 2023 je zostavený ako vyrovnaný.  
           Takto zostavený návrh rozpočtu je v súlade s ustanoveniami § 10 ods. 7 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  
           Podľa § 11 ods. 4 písm. b) zák. č. 369/1990 Zb. je obecnému zastupiteľstvu v rámci 
rozhodovania o základných otázkach života obce vyhradené schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny.       
            
           Na základe uvedeného odporúčam poslancom obecného zastupiteľstva:  
 
1. Návrh rozpočtu na rok 2023 schváliť do 31.12.2022 
2. Návrh rozpočtu na roky 2024 – 2025 zobrať na vedomie.  
 
 
V Úhornej dňa  13.12.2022                                                                                      
                                                                                                                                     Ing. Jozef Timko  
                                                                                                                                hlavný kontrolór obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


