
STANOVISKO  HLAVNEJ  KONTROLÓRKY  OBCE  HAMULIAKOVO 

K  NÁVRHU  VIACROČNÉHO PROGRAMOVÉHO  ROZPOČTU  NA  

ROKY 2019-2021 A  K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO  ROZPOČTU  

OBCE  NA ROK  2019 

 
 Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2019-2021 a k návrhu 

programového rozpočtu obce na rok 2019, predloženého na rokovanie Obecného 

zastupiteľstva obce Hamuliakovo, je spracované na základe § 18f  ods. 1 písm. c) zákona NR 

SR č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v  znení neskorších zmien a doplnkov.  

 

A. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU 

 

 Predložené stanovisko je vypracované na základe zverejneného návrhu rozpočtu na 

roky 2019 až 2021 (ďalej len návrh rozpočtu), analýz bežne dostupných účtovných 

a rozpočtových podkladov, verejných informácií a vlastných zisťovaní prevažne 

prerokovaním so zodpovednými zamestnancami. Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej 

tabuli a zverejnený zákonným spôsobom. Posudzovala som zákonnosť ako aj metodickú 

správnosť jeho zostavenia a predloženia na schválenie Obecnému zastupiteľstvu. 

 

Súlad s všeobecne záväznými právnymi predpismi 

 Legislatívnymi východiskami zostavenia rozpočtu sú zákon č. 583/2004 Z. z. 

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

z.n.p. a zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v z.n.p.. 

 Pri tvorbe rozpočtu sa vychádza aj z uplatnenia príslušných ustanovení zákonov: 

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

stavebné odpady v z.n.p., na základe ktorého mesto vydalo všeobecne záväzné nariadenia 

k jednotlivým miestnym daniam, 

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

z.n.p. a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, 

- č. 493/2011 ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, 

- č. 477/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj. 

 

 Podľa §4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozpočet obce je 

základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa 

riadi financovanie úloh a funkcií obce. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia 

obce. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým 

osobám a fyzickým osobám –podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom 

žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných 

právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení obce, ako aj zo zmlúv. 

  V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. 

Podľa §9 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy viacročný rozpočet je 

strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci ich pôsobnosti 

vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov a podprogramov 

obce najmenej na tri rozpočtové roky. 

  



 Po preverení náležitostí a obsahu návrhu programového rozpočtu konštatujem, že je 

zostavený v súlade s cit. ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. 

 

Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle dňa 28.11.2018, t.j. v 

zákonom stanovenej lehote (najmenej 15 dní pred jeho schválením) v súlade s § 9 ods.2 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.. 

 

B. VÝCHODISKÁ TVORBY ROZPOČTU 

 

 Návrh programového rozpočtu vychádza z vývoja hospodárenia obce v roku 2018 

a predchádzajúcich sledovaných rokoch. Je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. 

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

v členení podľa §9 ods. 1 citovaného zákona. Zostavený je ako viacročný programový 

rozpočet obce. 

      

Ukazovateľ 

Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Odhad Návrh 

r.2015 r.2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 

Bežné príjmy  

859 779,33 998 641,39 1 233 978,34 1 500 000,00 1 509 430,00 

Bežné výdavky 

770 109,23 858 945,83 1 016 825,34 1 250 000,00 1 524 430,00 

Výsledok bežného rozpočtu 

89 670,10 139 695,56 217 153,00 250 000,00 -15 000,00 

      

Kapitálové príjmy  

441 409,72 208 787,96 0,00 0,00 860 100,00 

Kapitálové výdavky 

448 312,50 72 165,15 762 261,85 60 000,00 995 100,00 

Výsledok kapitál. rozpočtu 

- 6 902,78 136 622,81 - 762 261,85 - 60 000,00 -135 000,00 

      

Príjmové finančné operácie  

59 609,89 18 870,00 672 226,43 90 000,00 260 000,00 

Výdavkové finančné operácie  

109 094,67 70 057,41 79 371,16 90 000,00 110 000,00 

Výsledok finančných operácii 

- 49 484,78 - 51 187,41 592 855,27 0,00 150 000,00 

      

      

Rozpočtové príjmy spolu 

1 360 798,94 1 226 299,35 1 906 204,77  1 590 000,00 2 629 530,00 

Rozpočtové výdavky spolu 

1 327 516,40 1 001 168,39 1 858 448,35 1 400 000,00 2 629 530,00 

Konečný výsledok  

33 282,54 225 130,96 47 756,42 190 000,00 0,00 

      Nerozpočtované príjmy 104 091,17 60 951,51 0,00 0,00 0,00 

Nerozpočtované výdavky 104 813,75 52 856,50 0,00 0,00 0,00 

 

 



 Viacročný rozpočet je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet 

obce na príslušný rok. Zmeny rozpočtu na daný rok je možné realizovať len zmenou v rámci 

schvaľovacieho procesu a kompetencií orgánov obce. Rozpočet je na rok 2019 záväzný, pre 

roky 2020 a 2021 nie je záväzný, má len orientačný charakter a bude sa upresňovať v ďalšom 

rozpočtovom roku.  

  

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 zákonov v z.n.p. a vnútorne sa člení na:  

- bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,  

- kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, 

- finančné operácie. 

 

Vo viacročnom rozpočte sú vyjadrené finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu na príslušné 

obdobie v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym 

fondom a fondom EÚ a rozpočtom vyšších územných celkov. 

 

C. CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU 

 

 Na schválenie je predložený návrh viacročného programového rozpočtu obce na roky 

2020 – 2021 a návrh programového rozpočtu obce na rok 2019, ktorý obsahuje východiská 

tvorby rozpočtu, predpokladaný vývoj príjmovej a výdavkovej časti bežného a kapitálového 

rozpočtu v predpokladaných kvantitatívnych ukazovateľoch podľa programovej štruktúry 

rozpočtu. Obsahuje jednotlivé programy a podprogramy s ich príslušnými zámermi a cieľmi. 

Návrh programového rozpočtu je zostavený v mene euro v súlade so zákonom č. 659/2007 Z. 

z.. 

 

Programový rozpočet obce Hamuliakovo 2019 – 2021        NÁVRH výdavkovej časti: 

          Program Rozpočet v €     
   2019 2020 2021 
 1. Plánovanie, manažment a kontrola 434 500 434 000 434 000 
 2. Propagácia a marketing 1 000 2 000 2 000 
 3. Interné služby 296 700 266 500 266 500 
 4. Služby občanom 1 500 1 000 1 000 
 5. Bezpečnosť 25 500 32 700 32 700 
 6. Vzdelávanie 722 400 632 400 632 400 
 7. Šport 6 500 6 500 6 500 
 8. Kultúra 11 130 11 030 11 030 
 9. Prostredie pre život 84 000 84 400 84 400 
 10. Bývanie 1 025 100 40 000 40 000 
 11. Sociálne služby 21 200 21 900 21 900 
 Spolu výdavky: 2 629 530 1 532 430 1 532 430 

    

 

Pre rok 2019 je prioritou vytvoriť podmienky a zabezpečiť funkčnosť obce pri plnení 

samosprávnych a verejnoprospešných úloh, zefektívniť systém výberu miestnych daní 

a poplatkov, plniť záväzky obce pri splácaní úverov a úrokov z poskytnutých úverov a 

zabezpečiť zdroje pre krytie schválených investičných projektov obce. 



 

V návrhu programu 10. Bývanie, v podprograme 10.2 Rozvoj obce sú zapracované pre rok 

2019 významné investície súvisiace s pokračujúcou rekonštrukciou materskej školy, 

odhlučnením kultúrneho domu a dobudovaním chýbajúcej infraštruktúry obce. 
 

 

Rozpočet obce Hamuliakovo  - rekapitulácia - roky 2019-2021 

Ukazovateľ Rozpočet Rozpočet Rozpočet 

 

Bežné príjmy  

r.2019 r.2020 r.2021 

      1 509 430,00       1 563 170,00       1 615 170,00 

Bežné výdavky 1 524 430,00 1 412 430,00 1 412 430,00 

Výsledok bežného rozpočtu 15 000,00 150 740,00 202 740,00 

    Kapitálové príjmy  860 100,00 100 000,00 100 000,00 

Kapitálové výdavky 995 100,00 20 000,00 20 000,00 

Výsledok kapitál. rozpočtu - 135 000,00 80 000,00 80 000,00 

    Príjmové finančné operácie  260 000,00 0 0 

Výdavkové finančné operácie  110 000,00 100 000,00 100 000,00 

Výsledok finančných operácii 150 000,00 -100 000,00 -100 000,00 

- 

   Rozpočtové príjmy spolu 2 629 530,00 1 663 170,00 1 715 170,00 

Rozpočtové výdavky spolu 2 629 530,00 1 532 430,00 1 532 430,00 

Konečný výsledok  0,00 130 740,00 182 740,00 

 

Bežný rozpočet spĺňa podmienku zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy § 10 ods. 7, kde je stanovené, že bežný rozpočet je obec povinná zostaviť ako 

vyrovnaný alebo prebytkový.  

 

Kapitálový rozpočet je zostavený pre rok 2019 ako schodkový, v rokoch 2020 a 2021 ako 

prebytkový.  Podľa citovaného zákona kapitálový rozpočet môže byť postavený ako 

vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet môže byť postavený aj ako schodkový, ak 

je tento schodok možné kryť prebytkom bežného rozpočtu, zostatkami finančných 

prostriedkov z minulých rokov, resp. návratnými zdrojmi financovania. 

 

Po použití prebytku finančných príjmov na kapitálové výdavky je rozpočet na rok 2019 

zostavený ako vyrovnaný.  

 

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. 

 

D. ZHRNUTIE 

 

 Stanovisko k návrhu programového rozpočtu je zamerané najmä na posúdenie súladu 

návrhu rozpočtu so zákonom o rozpočtových pravidlách. Preskúmaním predloženého návrhu 

rozpočtu konštatujem, že je spracovaný transparentne a že návrh programového rozpočtu obce na 

roky 2019 - 2021 je zostavený v  s ú l a d e  s § 9 a 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 



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

predpisov. Návrh zohľadňuje ustanovenia zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady,  zák. č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom 

určení výnosu dane u príjmov územnej samosprávy a zák. č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších doplnkov a zmien ako aj 

ďalšie právne normy.  

 

 Návrh rozpočtu bol zverejnený na webovej stránke obce a úradnej tabuli OÚ v zákonom 

stanovenej lehote 15 dní pred jeho schválením, teda v súlade s § 9 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

 Posúdením návrhu rozpočtu konštatujem, že zohľadňuje súčasnú ekonomickú situáciu 

obce ako aj predpokladaný vývoj hospodárenia Slovenskej republiky.  Návrh rozpočtu svojou 

koncepciou rešpektuje všetky právne normy a všeobecne platné predpisy spojené s prípravou 

rozpočtu obce. Požiadavky a nároky na rozpočet boli prostredníctvom pripomienok jednotlivých 

predsedov komisií obce riadne vznesené a prehodnotené.  

 

 Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti odporúčam Obecnému zastupiteľstvu 

v Hamuliakove  predložený návrh viacročného programového rozpočtu na roky 2020 – 2021 

zobrať na vedomie a návrh programového rozpočtu Obce Hamuliakovo na rok 2019 

schváliť. 

 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Ľubica Jančoková 

      Hlavná kontrolórka obce Hamuliakovo 

 

 

 

 

V Hamuliakove, dňa 12.12.2018 
 


