Stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Bzenov
na rok 2022
V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a k viacročnému
rozpočtu.
Odborné stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu obce na rok
2022 a viacročného rozpočtu v súlade s § 9, odsek 1 č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
A. VÝCHODISKÁ

SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu
rozpočtu obce na rok 2022 a viacročného rozpočtu (ďalej len „návrh rozpočtu“) z dvoch
hľadísk:
1.

Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi 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 z.n.p. a zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p.
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:
• č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a
drobné stavebné odpady v z.n.p., na základe ktorého v súlade s § 2 ods. 3 predmetného
zákona bolo vydané Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len VZN).
• č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
• č. 493/2011 ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti
1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s všeobecne záväznými nariadeniami obce :: VZN
- Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Bzenov a VZN o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany Obce Bzenov
Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom – na vývesnej tabuli obecného
úradu 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.
2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2022 bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s
Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a
ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z.n.p., ktorá je záväzná pri zostavovaní
rozpočtov územnej samosprávy.
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu
verejnej správy na rok 2022. Návrh rozpočtu na rok 2022 je predložený na schválenie
v rozsahu podľa ustanovenia zákona 583/2004 v znení neskorších predpisov, § 10 odst.4

ktorý ustanovuje že: „Rozpočet obce sa predkladá na schválenie OcZ v členení minimálne
na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácia rozpočtovej klasifikácie „.
Táto podmienka bola zo strany obce dodržaná.
Obdobne je dodržaná podmienka zák. 583/2004 § 10 ktorý ustanovuje že rozpočet ma byť
členený na a) bežné operácie ( bežné príjmy bežné výdaje)
b) kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdaje)
c) finančné operácie
Na schválenie bol predložený naviac rozpočet na rok 2022 v príjmovej časti na úrovni
kategórií ekonomickej klasifikácie a vo výdajovej časti podľa oddielov funkčnej klasifikácie.
Obec v súlade s § 4 zák. 426/2013 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy neuplatňuje programový rozpočet. .
B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU
Návrh rozpočtu vychádza z doporučených východísk rozpočtu verejnej správy ,z vývoja
hospodárenia obce v roku 2021 a zo skutočností v predchádzajúcich sledovaných rokoch.
C. CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU
Rozpočet na rok 2022
Stanovisko k návrhu rozpočtu neposudzuje rozpočet z hľadiska finančných objemov
v jednotlivých položkách, to je v kompetencií poslancov OcZ. Stanovisko posudzuje
zostavenie rozpočtu z hľadiska platnej metodiky pre zostavovanie rozpočtu . Finančné
objemy sa pri schvaľovaní rozpočtu môže meniť podľa rozhodnutia
poslancov
nezávisle na objemoch, uvádzaných v tomto stanovisku pri dodržaní metodiky
zostavovania rozpočtu.
Na schválenie je predložený návrh rozpočtu obce na rok 2022 na úrovni hlavných kategórií
ekonomickej klasifikácie. Po rekapitulácií jednotlivých kategórií predložený rozpočet
predstavuje nasledovné objemy:
Bežné príjmy obce
Bežné výdavky obce
+ prebytok, –schodok rozpočtu

Návrh 2022
464 270
430 150
34 120

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky - obec
+prebytok -schodok kapitálového
rozpočtu

0
10 120
-15 670

Celkový rozpočet obce

Príjmy celkom
Výdavky celkom
+prebytok – schodok rozpočtu

464 270
440 270
24 000

Finan. operácie: návr. zdroje- (úvery, pôžičky,

Príjmové fin. operácie celkom
Výdav. fin. operácie celkom -úver
+ prebytok - schodok rozpočtu

24 000
-24 000

Celkové zdroje
Použitie zdrojov celkom
Hosp. obce:+ preb, - schod.

464 270
464 270
0

Bežný rozpočet spĺňa podmienku zák. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, § 10 odst.7, kde je stanovené, že bežný rozpočet je obec povinná zostaviť ako
vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet na rok 2022 je postavený ako prebytkový vo
výške 39 670 €.

Podľa citovaného zákona kapitálový rozpočet môže byť postavený ako vyrovnaný alebo
prebytkový. Kapitálový rozpočet môže byť postavený ako schodkový ak tento schodok je
možné kryť prebytkom bežného rozpočtu, zostatkami finančných prostriedkov z minulých
rokov, resp. návratnými zdrojmi financovania. Kapitálový rozpočet je postavený ako
schodkový vo výške 15 670 €. Tento schodok je krytý prebytkom bežného rozpočtu . Časť
prebytku je určená na splátku úveru vo výške 24 000 €.
Rozpočet zatiaľ nepočíta s použitím zdrojov z minulých rokov.
V čase zostavovania rozpočtu neboli k dispozícií hodnoverné východiskové údaje o hlavnom
zdroji príjmov – o podieloch daniach z príjmu fyzických osôb, nakoľko ešte nebol schválený
rozpočet štátu na rok 2022 a tieto dane neboli na jednotlivé obce rozpísané.
V prípade , že po rozpise podielových daní na obce po schválení štátneho rozpočtu na rok
2022 dôjde k podstatným rozdielom bude potrebné vrátiť sa k rozpočtu a prijať podľa týchto
údajov rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu.
Viacročný rozpočet
Návrh viacročného 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 citovaného zákona na:
a) skutočnosť za rozpočtový rok – rok 2019 a 2020
b) rozpočet na rok 2021 a predpoklad plnenia za rok 2021
c) návrh rozpočtu na rok 2022
d) rozpočet na roky nasledujúce po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet t.j. na roky 2023
a 2024.
Návrh viacročného rozpočtu bol zostavený v súlade s § 10 , ost. 3, t.j. v členení hlavných
kategórií ekonomickej klasifikácie pri rešpektovaní odst. 3, § 9 zák. 583/2004.
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 rešpektuje vývoj príjmov a na to nadväzujúcu tvorbu finančných zdrojov. Tomu
je podriadené aj čerpanie výdavkov, pri zabezpečení vyrovnaného rozpočtového hospodárenia počas
nasledujúcich rozpočtových rokov.
D. Zhrnutie
Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a návrh viacročného rozpočtu obce je spracovaný v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi - 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. 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 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 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 .
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými
predpismi obce.
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým 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.
E. Záver
Na základe uvedených skutočností o d p o r ú č a m Obecnému zastupiteľstvu vo Bzenove
predložený návrh rozpočtu na rok 2022 schváliť a viacročný rozpočet na roky 2022 a 2022
zobrať na vedomie .
November 2021

Ing. Milan Marchevský
hl. kontrolór

Návrh na uznesenie:
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č.: ..............2021
Obecné zastupiteľstvo vo Bzenove zobralo na vedomie doporučujúce stanovisko hlavného
kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a k viacročnému rozpočtu a :
a) schvaľuje predložený návrh rozpočtu na rok 2022 v objeme:
Bežné príjmy obce
Bežné výdavky obce
+ prebytok, –schodok rozpočtu

464 270 €
430 150 €
34 120 €

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky
+prebytok -schodok kapitál. rozpočtu

0
10 120 €
- 10 1200 €

Finan. operácie: návr. zdroje- (úvery, pôžičky,

Výdav. fin. operácie celkom -úver

24 000 €

+ prebytok - schodok rozpočtu

0

b) berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2023 a 2024
c) v súlade s § 11, odst. 4, písm, b zák 369/1990 o obecnom zriadení obecné
zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu v rozsahu
bežného rozpočtu – t.j. presun medzi položkami funkčnej klasifikácie bežného rozpočtu
s tým ,aby celkový výsledok bežného rozpočtu ostal zachovaný. Zmeny v kapitálovej
oblasti ostávajú naďalej v kompetencií obecného zastupiteľstva.

