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                                                    Stanovisko  

      hlavnej kontrolórky k návrhu  viacročného rozpočtu obce     

                          Kamienka na roky  2022 – 2024  

 
 

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

neskorších predpisov (ďalej len v z.n.p.)  

 

                                                            predkladám  
 

odborné stanovisko k  Návrhu  rozpočtu obce  Kamienka na roky  2022 – 2024  a  

k návrhu rozpočtu obce  na rok 2022. 

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky  2022-2024  a  k návrhu 

rozpočtu na rok  2022  ( ďalej len odborné stanovisko )  bolo spracované na základe 

predloženého Návrhu  viacročného rozpočtu  na roky  2022-2024  a návrhu rozpočtu na rok 

2022 , ktorý bol spracovaný  v  súlade  s § 9  a  §10  zákona č. 583/2004  Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej  samosprávy a o zmene a doplnení niekt. zákonov  v  z.n.p. 

                     

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA 

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala  z posúdenia predloženého Návrhu  

viacročného rozpočtu obce na roky   2022-2024   a návrhu rozpočtu obce na rok  2022   (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 správy 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.,  

 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 Z.z.  ústavný zákon o  rozpočtovej zodpovednosti.  

 

 

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce 

       Návrh rozpočtu bol spracovaný so všeobecne záväznými nariadeniami obce, a to najmä s  

VZN  o miestnych daniach, o miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

 

 

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce  

       Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom -  na úradnej tabuli obce   

a na web sídle  obce v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením , 

a to dňa  22.11.2021  v súlade s  § 9 ods.2  zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.    
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2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu  

 

      Návrh rozpočtu na rok 2022 bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s  

Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.decembra 2004 a 

vysvetliviek k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení opatrení vydaných 

v rokoch  2005 – 2021, ktoré sú záväzné pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.  

      Návrh rozpočtu na rok 2022 je predložený na schválenie v rozsahu podľa ustanovenia 

zákona 583/2004  v  z.n.p., § 10 ods.4,  ktorý ustanovuje že: „Rozpočet obce sa predkladá na 

schválenie OZ v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie 

rozpočtovej klasifikácie“. Táto podmienka bola zo strany obce dodržaná. Obdobne je 

dodržaná podmienka zák. 583/2004  § 10, ktorý ustanovuje, že rozpočet má byť členený na  

a) bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky)  

b) kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky)  

c) finančné operácie. 

V zmysle § 4 ods. 5 zák.  č. 583/2004  o  rozpočt. pravidlách územnej samosprávy  v z.n.p.  

obec neuplatňuje programový rozpočet.   Podľa údajov Štatistického úradu  SR  obec 

Kamienka mala  k  31.12.2020  do  2000 obyvateľov, t.z., že nemusí predkladať programový 

rozpočet.    

 

B. VÝCHODISKÁ  TVORBY  NÁVRHU  ROZPOČTU  

Návrh rozpočtu vychádza z doporučených východísk rozpočtu verejnej správy a z vývoja 

hospodárenia obce v roku  2021  a  v predchádzajúcich sledovaných  rokoch  (  2019, 2020 ) 

 

C. CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU 

Viacročný rozpočet na roky 2023-2024  je zostavený v rovnakom členení, v akom sa 

zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok.  Rozpočet obce na príslušný rozpočtový 

rok  je záväzný, rozpočty na nasledujúce roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, 

ich ukazovatele  sa  spresňujú  v  ďalších rozpočtových rokoch. 

Na schválenie je predložený  Návrh  viacročného rozpočtu obce na roky   2022 -2024  a návrh 

rozpočtu obce na rok  2022  na úrovni  hlavných  kategórií ekonomickej klasifikácie.   

Po rekapitulácií jednotlivých položiek predložený rozpočet predstavuje nasledovné objemy : 
      

 

             v    EUR 

              Bežný rozpočet         Návrh   2022 

Bežné príjmy             242 732,00 

Bežné výdavky 231 232,00 

+ prebytok, - schodok rozpočtu        +   11 500,00 

 

           Kapitálový rozpočet         Návrh   2022 

Kapitálové príjmy                     0,00 

Kapitálové výdavky               0,00 

+ prebytok, - schodok rozpočtu                0,00 

 

Finančné operácie :   návr. zdroje  –  (úvery, 

pôžičky,  zdr. z min. rokov -peň. fondy) 

         

       Návrh   2022 

Príjmové fin.operácie             141 105,32 

Výdavkové  fin.operácie            152 605,32 

+ prebytok, - schodok rozpočtu - 11 500,00 



Obec  Kamienka 

3 

 

               

 

Celkové hospodárenie obce vrátane zdrojov 

z fin. operácií 

          

       Návrh  2022 

Celkové príjmy          383 837,32 

Použitie zdrojov celkom           383 837,32 

+ prebytok, - schodok rozpočtu            0,00 

 

 

Bežný rozpočet na rok 2022 spĺňa podmienku v zmysle § 10 ods.7 zákona č.583/2004 o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, kde je stanovené, že bežný rozpočet je obec 

povinná zostaviť ako vyrovnaný alebo prebytkový.  

Bežný rozpočet na rok 2022 je zostavený ako prebytkový v objeme  11 500,- EUR.  Kapitálový 

rozpočet obce  na  rok  2022  nie  je  rozpočtovaný.  

    Celkový výsledok hospodárenia vrátane príjmových finančných operácií a  výdavkových 

finančných operácií  ( splácanie istiny bankových úverov )  je plánovaný ako vyrovnaný. 

Rozpočty na  roky 2023  a  2024  sú zostavené ako vyrovnané.  

Celkovo možno skonštatovať, že rozpočty na rok  2022 - 2024 spĺňajú zákonné 

požiadavky kladené na rozpočet v zmysle § 10  ods. 7 zákona č. 583/2004.  

 

 

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU  

 

A. Rozpočet bežných príjmov  

     V návrh rozpočtu na rok  2022  sú rozpočtované bežné príjmy v objeme  242 732,-  EUR , 

čo je na úrovni očakávanej skutočnosti dosiahnutia bežných príjmov v roku  2021 .  

 

Daňové príjmy  tvoria  najväčšiu  časť bežných príjmov  a  sú rozpočtované na rok  2022  v  

objeme  212 500,-  EUR,  z toho : 

 výnos  z dane z príjmov  FO  poukazovaný obciam   201 000,-  EUR  

 výnos  z  miestnych daní  a  poplatku  za  komunálny odpad a  drobný stavebný odpad 

11 500,-   EUR   

 

V roku  2022  je potrebné stále počítať s dosahmi pandémie COVID-19   na  ekonomiku a 

veľkým problémom pre hospodárstvo môže byť i rast inflácie. Rizikom môže byť nenaplnenie 

prognózy MF SR.  

 

Nedaňové príjmy  
Nedaňové príjmy  sú  rozpočtované  v  objeme 28 860,-  EUR –  ide o administratívne príjmy, , 

príjmy za stravné , za predaj výrobkov a služieb,    

Granty  a  transféry   na prenesený výkon štátnej správy sú rozpočtované v objeme  1 372,-  

EUR. 

 
 

B. Rozpočet kapitálových príjmov  
    V návrhu rozpočtu  obce na  rok  2022  nie sú rozpočtované kapitálové príjmy . 

   

Cez príjmové finančné operácie obec v návrhu rozpočtu na rok 2022 rozpočtovala finančné 

prostriedky z  PPA  na stavbu  Multifunkčného ihriska v obci  v objeme  141 105,32  EUR.   

 



Obec  Kamienka 

4 

 

VÝDAVKOVÁ  ČASŤ  ROZPOČTU  

 

A. Rozpočet bežných výdavkov  
      Návrh  rozpočtu bežných výdavkov  na rok  2022  je  v  objeme   231 232,-  EUR.   

Návrh  rozpočtu  bežných výdavkov  zároveň reflektuje predpokladané potreby budúceho 

rozpočtového roka. 

 

 B. Rozpočet kapitálových výdavkov  
  V návrhu rozpočtu  na  rok  2022   nie sú  rozpočtované kapitálové výdavky . 
 

 

FINANČNÉ OPERÁCIE  
Cez výdavkové finančné operácie obec  v  návrhu rozpočtu  na rok  2022  rozpočtovala 

výdavky na splatenie krátkodobého bankového úveru , ktorý obec prijala za účelom 

predfinancovania stavby Multifunkčného ihriska v obci  v objeme 141 105,32  EUR. 

 

 

Záver :  

 

Keďže v súčasnosti nie je isté do akej miery sa dôsledky krízovej situácie spôsobenej 

koronavírusom, inflačnými tlakmi dotknú výšky podielových daní, je na mieste očakávať, že 

daný rozpočet bude prechádzať úpravami v reakcii na zdravotnú a ekonomickú situáciu . 

Po preštudovaní a posúdení návrhu rozpočtu konštatujem, že je zostavený v požadovanej 

štruktúre, vychádza  z  reálnych prepočtov podľa platnej legislatívy .   

Vo svojom stanovisku  k  Návrhu rozpočtu Obce Kamienka na roky 2022 -2024 konštatujem, 

že bolo splnené ustanovenie § 9  zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v  znení 

neskorších zmien a doplnkov a na základe vyššie uvedených skutočností 

 

 

                                                             o d p o r ú č a m 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu v Kamienke  predložený materiál  Návrh rozpočtu  Obce  Kamienka 

na rok  2022   s c h v á l i ť ,   a  návrh rozpočtu  na roky  2023 – 2024   zobrať na vedomie.

          

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Mária Kulanová 

03.12.2021                                            Hlavná  kontrolórka  obce 

 

 

 


