Ing. Ivan Sivok
hlavný kontrolór obce V.H. Kalinka

Obecné zastupiteľstvo
Obecný úrad V.H. Kalinka

Vec:
Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu rozpočtu obce na roky 2020-2022

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu podáva hlavný kontrolór podľa §18f, ods. 1,
písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
Svoje odborné stanovisko som spracoval na základe návrhu rozpočtu obce na roky 2020 –
2022 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie, ktorý bol zverejnený v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení .
A/ VÝCHODISKÁ STANOVISKA
Pri spracovaní tohto stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého viacročného
rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 z dvoch hľadísk:
1) zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
konkrétne:
- Zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
- Zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
2) súlad s VZN obce
Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia:
- Zákona 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 obec vydáva všeobecne
záväzné nariadenie k miestnym daniam
- Zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení dane z príjmov územnej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

-

Zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v z.n.p.
Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce:
- Zásady o rozpočtovom hospodárení obce
- Zásady o nakladaní s majetkom obce
- O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
- O dani z nehnuteľností
- O dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za ubytovanie, dani za
predajné hracie automaty, za nevýherné hracie automaty
- O miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
3) informačná povinnosť
Návrh predloženého rozpočtu obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce v zákonom
stanovenej lehote ( najmenej 15 dní pred jeho schválením ) v súlade s § 9, ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
B/ TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU
Viacročný rozpočet obce na roky 2020 – 2022 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Viacročný rozpočet sa považuje za strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce,
v ktorom sú v rámci jej pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľstva
najmenej na tri rozpočtové roky. Pri tvorbe viacročného rozpočtu by sa malo vychádzať zo
schváleného „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce“.
Návrh rozpočtu obce v oblasti príjmov a výdavkov bol zverejnený a na schválenie obecnému
zastupiteľstvu predložený podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie na úrovni hlavnej
kategórie, kategórie a položky, respektíve na úrovni oddiel, skupina, trieda.
C/ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU
Predložený návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022 je zostavený v členení:
a) bežný rozpočet
b) kapitálový rozpočet
c) finančné operácie
Rozhodujúcim kritériom je dodržanie vyrovnanosti bežného rozpočtu, ktorý môže byť aj
prebytkový.
Z predloženého návrhu rozpočtu príjmov vyplýva, že sa v ňom nepočíta s enormným
nárastom vlastných príjmov (menia sa miestne dane).
Predložený návrh rozpočtu obce na strane výdavkov tiež podstúpi určité zmeny a vývoj,
najmä v súvislosti s napĺňaním príjmov a s reálnou tvorbou investičných zdrojov – plnenie
kapitálových príjmov.
Vývoj výdavkovej časti rozpočtu bude do značnej miery ovplyvnený úspešnosťou obce
v projektoch spolufinancovaných z prostriedkov EÚ.

Do celkového procesu vývoja rozpočtu obce zasiahnu aj ďalšie skutočnosti ako napríklad
plnenie ŠR, konsolidácia verejných financií, legislatívne zmeny zákonov priamo
ovplyvňujúce život samospráv.
Rozpočet obce v príjmovej časti v podstatnej miere závisí od naplnenia štátneho rozpočtu a tu
vidím riziko naplnenia plánovaných príjmov. V roku 2020 sa v SR budú konať parlamentné
voľby, ktoré môžu v podstatnej miere ovplyvniť plnenie štátneho rozpočtu na rok 2020, ktorý
už v NR SR podliehal veľkej kritike a taktiež zo strany RADY PRE ROZPOČTOVÚ
ZODPOVEDNOSŤ, ktorá vyjadrila obavy z naplnenia príjmovej časti ŠR až vo výške 1
miliardy €.
Z tohto dôvodu navrhujem obecnému zastupiteľstvu pravidelné sledovanie a prehodnocovanie
vlastného rozpočtu a v prípade potreby prijať rozpočtové opatrenia tak, aby bol rozpočet obce
vo vyrovnanom stave na strane príjmov a výdavkov.
Obec v navrhovanom rozpočte uvažuje o investičných zámeroch na roky 2020 – 2022.
Podotýkam, že rozpočet obce je živý organizmus, ktorý je možné meniť podľa potrieb obce
pri dodržaní zákona o rozpočtových pravidlách.
D/ ZHRNUTIE
Návrh rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 je spracovaný v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi a ostatnými právnymi normami.
Vzhľadom na naplánované, respektíve ešte neschválené projekty a zámery obce na rok
2020 v oblasti investičných výdavkov, bude potrebné venovať sa aktualizácii uvedeného
rozpočtu prostredníctvom rozpočtových opatrení.
Odporúčam obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu obce schváliť a návrhy
rozpočtov na roky 2021 – 2022 zobrať na vedomie.

V Hriňovej 05.03.2020
Ing. Ivan Sivok
hlavný kontrolór

