
Odborné stanovisko hl. kontrolóra 

 

 k návrhu rozpočtu Obce Malý Lapáš na rok 2019 

a roky 2020 a 2021 
 

 

V zmysle  §  18  f,  odsek  1,  písmeno c)  zákona  č.  369/1990  Z. z.  o obecnom  zriadení  

v znení  neskorších predpisov predkladám  odborné  stanovisko  k návrhu  rozpočtu  obce   

na  rok  2019  a k viacročnému  rozpočtu na roky 2020 a 2021.  

Odborné stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu obce na rok  

2019  a viacročného  rozpočtu na roky  2020 a 2021 v súlade  s  §  9,  odsek  1  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 

 

Pri  spracovaní  odborného  stanoviska  som  vychádzala    z  posúdenia  predloženého   

návrhu rozpočtu  obce  na  rok  2019  a viacročného  rozpočtu na roky 2020 a 2021  (ďalej  

len  „návrh  rozpočtu“)  z dvoch hľadísk a to: 

 

             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 znení  neskorších 

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

o  zmene  a  doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov a zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

 

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, na  základe  ktorého  v  súlade  s  §  

2  ods.  3  tohto 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 znení  neskorších predpisov. 

•  č. 493/2011 ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. 

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

v znení neskorších predpisov. 

•  č. 357/2015 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

•  č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

                     1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce 

 

Návrh  rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými  



predpismi obce (VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, VZN o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce,  Zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Malý Lapáš. 

      

                      1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany Obce Malý Lapáš 

 

Návrh  rozpočtu  bol  zverejnený  v obci  obvyklým  spôsobom  na  vývesnej  tabuli obecného  

úradu  a na oficiálnej obecnej stránke Obce Malý Lapáš  v zákonom stanovenej lehote, t.j. 

najmenej 15 dní pred jeho schválením  v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o 

obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov. 

 

 

                  2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu  
 

Návrh  rozpočtu  na  rok  2019  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 znení  neskorších predpisov, ktorá je 

záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.  

Návrh  rozpočtu  na  rok  2019 je  predložený  na  schválenie v rozsahu  podľa  ustanovenia  

zákona č. 583/2004  v znení  neskorších  predpisov,  §  10  odst.4, ktorý ustanovuje že: 

 „ Rozpočet obce sa predkladá na schválenie Obecnému  zastupiteľstvu /OZ/ v členení 

minimálne na úrovni  hlavnej  kategórie  ekonomickej  klasifikácia  ekonomickej  

klasifikácie“.  

Táto podmienka bola zo strany obce dodržaná.  

Rovnako  je  dodržaná  podmienka  zákona č.  583/2004, §  10,  ktorý  ustanovuje  že  

rozpočet  ma  byť členený na: 

             a) bežné operácie  /t.j. bežné príjmy a bežné výdavky obce/ 

             b) kapitálový rozpočet  /t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky obce/  

             c) finančné operácie  

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 predpokladaného  hospodárenia obce v roku 2018, zo schváleného rozpočtu 2018 a zo 

skutočností v predchádzajúcich sledovaných rokoch  /skutočné plnenie rozpočtu 2017  a 

skutočné plnenie rozpočtu 2016/. 

 

 

     C/                 CHARAKTERISTIKA  NÁVRHU   ROZPOČTU 

 

                             1.  Rozpočet na rok 2019  Obce Malý Lapáš 

 

Na schválenie je predložený návrh rozpočtu obce na rok 2019 na úrovni hlavných kategórií  

ekonomickej  klasifikácie.   Po  rekapitulácií  jednotlivých  kategórií  predložený  rozpočet  

predstavuje nasledovné objemy:  

 

 



Tabuľka č. 1         Návrh  bežného rozpočtu  na  rok  2019 

 
 Návrh  rozpočtu  2019 

Bežné príjmy      485 804,06 

Bežné výdavky      431 525,76 

+ Prebytok 

-  Schodok 

+    54 278,30 

 

 

Bežný  rozpočet  spĺňa základnú podmienku  zákona č.  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  2019  je  zostavený  ako  prebytkový  vo  výške  +    54 278,30,-€. 

 

Bežné výdavky obce , zistené podľa § 10 , odst.3 písm. a) a b) na rok 2019  predpokladajú 

výšku plnenia v čiastke  431 525,76,- €.   

 

 

 

Tabuľka č. 2        Kapitálový rozpočet na rok 2019 

 
 Návrh  rozpočtu  2019 

Kapitál. príjmy celkom      127 829,92   

Kapitál.  výdavky celkom        37 278,30 

- Schodok     + 90 551,62 

 

 

Kapitálový  rozpočet  je  zostavený  ako prebytkový vo výške + 90 551,62,-€.   

 

 

         Podľa  cit.  zákona,  kapitálový rozpočet  môže  byť zostavený  ako  vyrovnaný  alebo  

prebytkový.  Kapitálový  rozpočet  môže byť zostavený  aj   ako  schodkový,   ak  je   tento  

schodok  možné  kryť prebytkom  bežného  rozpočtu,   zostatkami  finančných   prostriedkov   

z  minulých   rokov,  resp. návratnými  zdrojmi financovania.  

 

 

Tabuľka č. 4                Finančné  operácie: návratné  zdroje – (úvery, pôžičky, zdroje z min.            

                                                                                                  rokov –( peň. fondy )  

 
 Návrh  rozpočtu  2019 

Príjmové finančné operácie     celkom                      0 

Výdavkové finančné operácie celkom           144 829,92 

+ Prebytok 

-  Schodok 

 

     -    144 829,92 

 

Schodok  144 829,92,-€ bude financovaný z bežného rozpočtu  a z kapitálového rozpočtu obce. 

 

 

 



Tabuľka č. 4                 Celkový rozpočet Obce Malý Lapáš na rok 2019 

                                             ( včítane zdrojov z finančných  operácií) 

 
 Návrh  rozpočtu  2019  

Príjmy                       s p o l u :  613 633,98 

Bežné príjmy  485 804,06 

Kapitálové príjmy  127 829,92 

Finančné operácie príjmové             0             

Výdavky                  s p o l u :  613 633,98 

Bežné výdavky  431 525,76 

Kapitálové výdavky    37 278,30               

Finančné operácie výdavkové  144 829,92 

Hospodárenie obce 2019 

včítane finančných operácií 

   +       0 

    _ 

     

 

 

 Celkový rozpočet Obce Malý Lapáš  na rok 2019 je zostavený ako zdrojovo vyrovnaný 

včítane finančných operácií. 

 

Východiskom pri zostavovaní rozpočtu na rok 2019:  Obec Malý Lapáš vychádzala pri 

zostavení rozpočtu z príjmov zo štátneho rozpočtu  SR na rok 2019 a predpokladaného 

výberu  miestnych daní a poplatkov na rok 2019.  Výdavková časť miestneho rozpočtu na rok 

2019 je zostavená v nadväznosti na zabezpečenie reálnych potrieb obce a zabezpečenie 

 plnenia úloh na rozpočtový rok 2019. 

Z uvedeného dôvodu sa dá predpokladať, že po výbere miestnych daní  a poplatkov  

a nepredvídaných výdavkov obce bude potrebné sa  k rozpočtu vrátiť  a prijať podľa 

skutočných údajov rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu na rok 2019.  

 

 

                 2.  Viacročný rozpočet Obce Malý Lapáš  na roky 2020 a 2021 
 

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  znení  

neskorších predpisov v členení podľa § 9 citovaného zákona na:  

     a)  skutočnosť za rozpočtové roky   / r. 2016  a  r. 2017 / 

     b)  schválený rozpočet na rok 2018 a predpokladané plnenie za rok 2018  

     c)  návrh rozpočtu na rok 2019  

     d)  rozpočet  na  roky  nasledujúce  po  roku,  na  ktorý sa zostavuje rozpočet,  to 

predstavuje zostavenie návrhu rozpočtu na  roky  2020  a 2021.  

 

Návrh viacročného rozpočtu bol zostavený v súlade s § 10 , ods. 3, t.j. v členení na bežný  

rozpočet , kapitálový rozpočet a finančné operácie.  

- Rozpočet  obce  na  príslušný  rozpočtový  rok 2019  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 na to nadväzujúcu tvorbu finančných zdrojov. 

Tomu je podriadené aj čerpanie výdavkov, pri zabezpečení vyrovnaného rozpočtového 

hospodárenia počas nasledujúcich rozpočtových rokov.  

 



 

Tabuľka č.5:               Rozpočet Obce Malý Lapáš  na roky 2020, 2021 

                                           ( včítane zdrojov z finančných  operácií) 

 
 Návrh rozpočtu  

       2020  

Návrh rozpočtu  

      2021   

Príjmy                       s p o l u : 485 804,06 485 804,06 

Výdavky                  s p o l u : 485 804,06 485 804,06 

Hospodárenie obce  

včítane finančných operácií 

   +       0 

    _ 

 

   +       0 

    _ 

 

 

 

Rozpočet Obce Malý Lapáš na rok 2019 je zostavený  ako zdrojovo vyrovnaný včítane 

finančných operácií. 

 

Rozpočet Obce Malý Lapáš na rok 2020, 2021 sú zostavené ako zdrojovo vyrovnané včítane 

finančných operácií. 

 

 

          D /                                                 Záver 

 
Na základe vyššie uvedených skutočností Obecnému zastupiteľstvu Malý Lapáš 

 

                                                   o  d  p o  r  ú  č  a m 
 

1.  predložený  návrh  rozpočtu  na rok  2019  Obce  Malý Lapáš 

                    -   s c h v á l i ť  

   

       a 

 

2. viacročný  rozpočet  na roky  2020,  2021  Obce  Malý Lapáš 

              -   z o b r a ť   n a     v e d o m  i e   
 

 

 

Malý Lapáš, 29. novembra 2018 

 

 

 

 

                                                                                  Ing. Magdaléna Dojčanová 

                                                                                        hlavný kontrolór obce 

 

 


