
O D B O R N É  S T A N O V I S K O 

hlavného kontrolóra obce Nemešany k návrhu rozpočtu obce 

Nemešany na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 - 2024 

 

Podľa § 18f ods.1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  p r e d k l a d á m  odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a 

k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2023-2024. 

 

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022 -2024 (ďalej len 

„odborné stanovisko“) bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu obce 

Nemešany na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 – 2024, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podlieha zverejneniu podľa zákona 

493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti čl. 9 ods. 2. 

 

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA 

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu 

viacročného rozpočtu a návrhu rozpočtu obce na rok 2022 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z dvoch 

hľadísk:  

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu  

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu. 

 

1.a) 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 znení neskorších 

predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti čl. 9 ods. 1.  

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 znení neskorších predpisov    

 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 

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

v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy 

 č.493/2011 ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti 

 

1.b) Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce 



Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecnými nariadeniami obce, ktorými sú 

upravené povinnosti daňového a poplatkového charakteru, najmä VZN č. 2/2019 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Nemešany, vrátane jeho dodatkov. 

 

1.c) Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 

Návrh rozpočtu pre roky 2022 – 2024 bol zverejnený dňa 11.11.2021 na webovom sídle ako aj 

na informačnej tabuli obce, t. j. obvyklým spôsobom, v zákonom stanovenom predstihu 

v súlade s § 9 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

V čase písania stanoviska potvrdzujem, že návrh je verejnosti prístupný.  

 

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu 

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. 

MF/010175/2004-42 v znení opatrenia MF SR č. MF/008978/2006-421 a Opatrenia č. 

MF/11928/2010-421, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia 

rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov, ktorá je záväzná pri zostavovaní 

rozpočtov územnej samosprávy.  

Funkčná klasifikácia sa použije v zmysle vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 

257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy – s opatrením 

MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania 

a o rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne 

fondy, obce a VÚC, - so zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.  

 

B. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU 

Návrh rozpočtu vychádza z vývoja hospodárenia obce v roku 2021 a predchádzajúcich 

sledovaných rokov. Je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v členení podľa §9 ods. 1 citovaného zákona.  

Zostavený je ako viacročný rozpočet obce. Viacročný rozpočet je zostavený v rovnakom 

členení , v akom sa zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Zmeny rozpočtu na 

daný rok je možné realizovať len zmenou v rámci schvaľovacieho procesu a kompetencií 

orgánov obce. Rozpočet na rok 2022 je záväzný, rozpočet na roky 2023 a 2024 nie je záväzný, 

má len orientačný charakter, a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovacom období. Rozpočet 

obce je 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 znení neskorších predpisov a vnútorne 

sa člení na:  

o  bežný rozpočet (t. j. bežné príjmy a bežné výdavky) 

o  kapitálový rozpočet (t. j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky) 

o  finančné operácie.  



Obec v súlade s §4 zákona č. 426/2013 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

neuplatňuje programový rozpočet.  

Návrh rozpočtu vychádza z doteraz známych skutočností  a nadväzuje na predpokladané príjmy 

a výdavky. Návrh rozpočtu na rok 2022 čiastočne zohľadňuje aj odporúčania Rady pre 

rozpočtovú zodpovednosť. 

Na schválenie je predložený návrh rozpočtu obce na rok 2022 na úrovni hlavných kategórií 

ekonomickej klasifikácie. Po rekapitulácii jednotlivých kategórií predložený rozpočet 

predstavuje nasledovné objemy:  

 

Návrh na rok 2022 

Bežné príjmy celkom   215 385,00 €  

Bežné výdavky celkom  178 601,00 € 

Prebytok + / schodok –  + 36 784,00 € 

 

Návrh na rok 2022 

Kapitálové príjmy celkom   127 276,00 € 

Kapitálové výdavky celkom    54 852,00 € 

Prebytok + / schodok –   +72 424,00 € 

 

Návrh na rok 2022 

Finančné príjmy    1 658,00 € 

Finančné výdavky    110 866,00 € 

Prebytok + / schodok -  -109 208,00 € 

 

Návrh na rok 2022 

Príjmy celkom   344 319,00 € 

Výdavky celkom   344 319,00 € 

Prebytok + / schodok –              0,00 €  



CELKOVÝ ROZPOČET OBCE:  

Ukazovateľ Návrh rozpočtu 2022 
Orientačný rozpočet 

2023 

Orientačný rozpočet 

2024 

 

Príjmy celkom 

 

 

344 319,00 € 

 

227 195,00 € 240 712,00 € 

 

Výdavky celkom 

 

344 319,00 € 227 195,00 € 240 712,00 € 

 

Rozdiel 

 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Návrh rozpočtu spĺňa podmienku zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy §10 ods.7, kde je stanovené, že : 

 rozpočet obce sa zostavuje ako vyrovnaný, alebo prebytkový 

 bežný rozpočet je obec povinná zostaviť ako vyrovnaný alebo prebytkový 

 kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť 

zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi 

financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom 

rozpočtovom roku.  

 Ak je bežný rozpočet alebo kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový, možno 

prebytok príslušného rozpočtu použiť na úhradu návratných zdrojov financovania.  

 Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody 

z peňažných fondov obce a realizujú as návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za 

finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci 

z rozpočtu obce a ich splátky, vystavené a prijaté zmeny, predaj a obstaranie majetkových 

účastí. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.  

Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok 2022 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 alebo prebytkového rozpočtového hospodárenia počas nasledujúcich 

rozpočtových rokov.  

 

C. PRIPOMIENKY, VÝHRADY A ODPORÚČANIA K PREDLOŽENÉMU 

ROZPOČTU 

Bez výhrad.  

 

D. ZHRNUTIE 

Návrh rozpočtu obce Nemešany na rok 2022 bol riadne predložený všetkým poslancom 

Obecného zastupiteľstva obce Nemešany na 5. riadnom zasadnutí OZ, t. j. konkrétne dňa 



26.11.2021. Bol prerokovaný a verejne sprístupnený v obci obvyklým spôsobom najmenej 15 

dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov.  

 

Na základe uvedených skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu v Nemešanoch 

predložený návrh rozpočtu na rok 2022  s ch v á l i ť   a viacročný rozpočet zobrať na vedomie.  

 

V Nemešanoch, dňa 26.11.2021 

 

 

 

 

Ing. Lívia Suchá, kontrolór obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


