
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Okružná k návrhu rozpočtu obce na 

rok 2021 a roky 2022 - 2023 

 

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 

predkladám 

obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Okružná na rok 2021 

a roky 2022 - 2023. 

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Okružná na rok 2021 a roky 2022-2023 bolo 

spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu obce Okružná na roky 2021-2023. 

Návrh rozpočtu 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. Východiská spracovania odborného stanoviska 

Stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu obce Okružná na 

rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 2022 a 2023, v rozsahu ako bol zverejnený, z týchto 

hľadísk: 

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu 

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s nasledovnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi: 

- Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 

- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 

- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálny odpad 

a drobné stavebné odpady v z.n.p. 

- Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov z.n.p. 



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

zariadení v z.n.p. 

 

1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 

Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce 

Okružná dňa 16.11.2020 a zvesený dňa 1.12.2020, čiže v zákonom stanovenej lehote, t.j. 

najmenej 15 dní pred jeho schváleným v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Tým boli vytvorené  podmienky pre 

informovanie občanov o obsahu rozpočtu a taktiež vytvorené podmienky na prípadne podanie 

pripomienok. 

 

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu obce 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Opatrením ministerstva financií SR č. 

MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia 

rozpočtovej klasifikácie. Táto klasifikácie je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej 

samosprávy. 

 

B. Východiská pre tvorbu návrhu rozpočtu 

Návrh rozpočtu obce Okružná vychádza z vývoja hospodárenia obce v minulých rokoch, 

z očakávaného vývoja hospodárenia za rok 2020 a z predpokladaného rozpočtového určenia 

výnosu dane z príjmov územnej samospráve na rok 2021. 

 

C. Tvorba návrhu rozpočtu obce 

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom 

rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. 

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. V zmysle tohto zákona je zostavený najmenej na 3 

rozpočtové roky (2021-2023) a člení sa na: 

a) rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok (2021) 

b) rozpočet obce na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku (2022) 



c) rozpočet obce na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písm. 

b) (2023) 

Podľa zákona je rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok záväzný (rok 2021). Návrh 

rozpočtov na roky 2022 a 2023 nie je záväzný, má len orientačný charakter. Ich finančné 

ukazovatele sa upresňujú v nasledujúcich rokoch. 

Návrh rozpočtu je v súlade s  § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. podľa ktorého sa vnútorne člení na bežné príjmy 

a bežné výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky a finančné operácie. 

 

D. Základná charakteristika návrhu rozpočtu 

Na schválenie je predložený návrh rozpočtu obce na rok 2021 a návrh rozpočtu na roky 

2022 – 2023. Rozpočet na rok 2021 je navrhnutý ako prebytkový  a rovnako aj rozpočty 

na rok 2022 a 2023 sú navrhnuté ako prebytkové, čo je v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. 

Rozpočet celkom v €: 

  2021 2022 2023 

Príjmy celkom 260 550 260 550 260 550 

Výdavky celkom 260 548 258 248 258 248 

Hospodárenie obce + 2 + 2 302 + 2 302 

 

Bežný rozpočet v €: 

  2021 2022 2023 

Bežné príjmy celkom 260 550 260 550 260 550 

Bežné výdavky celkom 258 648 258 248 258 248 

Hospodárenie obce + 1 902 + 2 302 + 2 302 

 

Kapitálový rozpočet v €: 

  2021 2022 2023 

Kapitálové príjmy celkom 0 0 0 

Kapitálové výdavky celkom 1 900 0 0 

Hospodárenie obce - 1900   0 0 

 

Finančné operácie v €: 

  2021 2022 2023 

Príjmové finančné operácie 0 0 0 



Výdavkové finančné operácie 0 0 0 

Hospodárenie obce 0 0 0 

 

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

a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. rozpočet obce sa zostavuje ako vyrovnaný alebo 

prebytkový.  

Návrh rozpočtu obce Okružná na rok 2021 je zostavený ako prebytkový, 

s prebytkom vo výške 2,00 eur. 

 

Bežný rozpočet je obec povinná zostaviť ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet 

sa môže zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použite 

účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie 

alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch. Výška schodku 

takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných 

prostriedkov. 

Bežný rozpočet obce Okružná na rok 2021 je zostavený ako prebytkový, 

s prebytkom 1902,00 eur 

 

Kapitálový rozpočet sa zostavuje 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. 

Kapitálový rozpočet obce Okružná na rok 2021 je zostavený ako schodkový, so 

schodkom 1 900 eur.  

Finančné operácie sú vyrovnané - 0 eur.  

 

Takto zostavený návrh rozpočtu je v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v z.n.p. 

 

 

 

 



 

 

 

E. Záver 

Návrh rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023 je spracovaný v súlade 

so všeobecne záväznými predpismi – zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákon č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v z.n.p.  Návrh rozpočtu je v súlade s ďalšími zákonmi uvedenými v časti 1.1. tohto 

stanoviska. 

Návrh rozpočtu bol podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým najmenej 15 dní pred jeho schváleným. 

Na základe uvedeného odporúčam poslancom obecného zastupiteľstva: 

1. návrh rozpočtu na rok 2021 schváliť 

2. návrh rozpočtu na roky 2022 – 2023 zobrať na vedomie 

 

 

V Okružnej 16 12. 2020 

  

  

 

 Mgr. Miroslava Sučková 

          Hl. kontrolór obce 


