
Hlavná kontrolórka Obce Rudinská                                           Ing. Alena Rojková 

 

Stanovisko hlavnej kontrolórky  
k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2022. 

 
 

V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

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

p  r  e  d   k   l  a  d  á  m 
 
stanovisko k návrhu rozpočtu obce Rudinská na rok 2020 viacročného rozpočtu obce 
na roky 2021, 2022. 
 
A. Východiska spracovania odborného stanoviska 
 
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu 
rozpočtu na roky 2020 - 2022, údajov skutočnosti roku 2017, skutočnosti roku 2018, 
schváleného rozpočtu 2019 a očakávanej skutočnosti na rok 2019.  
 
Východiskom pri spracovaní návrhu rozpočtu boli všeobecné záväzné právne predpisy a to:  

 zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  

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

 
A v neposlednom rade dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce Rudinská. 
Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom  na úradnej tabuli obce a webovej 
stránke obce, v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v 
súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
Návrh rozpočtu 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 z.n.p., ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov 
územnej samosprávy.  
 
B. Tvorba návrhu rozpočtu 
 
Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  v členení podľa §9 
ods. 1 citovaného zákona na: 
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2020,  
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku -  rok 2021, 
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – 
rok 2022. 
 
Viacročný rozpočet na roky 2020-2022 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 dva rozpočtové roky nie sú 
záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších 
rozpočtových rokoch.  



Viacročný rozpočet na roky 2020-2022 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 z.n.p. vnútorne členený na: 
 

a) bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky, 
b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, 
c) finančné operácie. 

 
Návrh rozpočtu obce Rudinská na roky 2020-2022 je navrhovaný nasledovne (v €) v 
uvedenej podobe bol vyvesený na úradnej tabuli i na web stránke obce.   
 

Sumarizácia 2020 2021 2022 

Bežné výdavky obce 275 785 261 385 265 135 

Bežné výdavky -vzdelávanie 317 500 317 500 317 500 

Kapitálové výdavky  92 516 48 000 47 000 

Výdavkové finančné operácie 84 296 25 780 25 780 

Rozpočtové výdavky spolu 770 097 652 685 655 415 

Bežné príjmy                                          645 987 647987 650  987 

príjmy ZŠ s MŠ 5 500 5 500 5 500 

Kapitálové príjmy                                                       59 516 0 0 

Príjmové finančné operácie 59 516 0 0 

Rozpočtové príjmy spolu 770 519 653 487 656 487 

Hospodárenie celkom 422 822 1 072 

 
Spolu s návrhom rozpočtu bolo zverejnené a vyvesené aj návrh VZN  o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebne odpady, preto predpokladám, že nastane zmena 
v príjmových i výdavkových položkách čo sa týka 05.1.0 nakladanie s odpadmi. Prípadným 
zvýšením sadzby poplatku za miestny poplatok zvýšia sa tým celkové bežné príjmy obce. 
Taktiež zmeny môžu nastať v kapitálových výdavkoch na roky 2020, 2021, 2022 ktoré môžu 
rozpočtovať poslanci OZ podľa prípadných plánovaných investičných akcií alebo iných 
požiadaviek a potrieb obce (tieto roky majú informatívny charakter).  
 
Na základe Novely  426/2013 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy kde 
Národná rada SR schválila 29. novembra 2013 zmeny a doplnky sa týkajú ustanovení, ktoré 
upravujú jednotlivé etapy rozpočtového procesu od zostavovania rozpočtu, podmienky 
hospodárenia počas rozpočtového provizória, prijímanie návratných zdrojov financovania, 
ako aj ustanovenia o ozdravnom režime a nútenej správe. Novelizované ustanovenia 
nadobudli účinnosť 1. 1. 2014. 
Novela zákona umožňuje rozhodnúť obecnému zastupiteľstvu obce do 2000 obyvateľov 
o neuplatňovaní programovej štruktúry v rozpočte obce (§ 4 ods. 5 - ustanovenie nadobudlo 
účinnosť dňom vyhlásenia, t.j. 14.12.2013). 
Spresňuje sa štruktúra rozpočtového dokumentu predkladaného na schválenie zastupiteľstvu 
minimálne na úroveň hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. 
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnení dňa 27.11.2019 spôsobom obvyklým (úradná 
tabuľa, internet) v zákonom stanovenej lehote, t.j. 15 dní pred jeho schválením. 
Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčam Obecnému zastupiteľstvu v Rudinskej  

návrh rozpočtu obce na rok 2020 
S CH V Á L I Ť  

i s prípadnými zmenami po pripomienkovaní poslancami. 
a návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2021,2022 

ZOBRAŤ NA VEDOMIE 
 

 
          Ing. Alena Rojková 

V Rudinskej 18.11.2019               kontrolórka obce 
                             

 


