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V Hamuliakove dňa 30.11. 2020 

 



NÁVRH    NA    UZNESENIE     OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA     

V HAMULIAKOVE 

 

Uznesenie č.  .........- OZ/2020 
 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hamuliakove berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného 

kontrolóra k zmenám rozpočtu Obce Hamuliakovo na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 

1/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Dôvodová správa 

 

 
1. V súlade s § 18f ods. 1 c) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Odborné stanovisko 

hlavného kontrolóra k  zmenám rozpočtu Obce Hamuliakovo na rok 2020 

rozpočtovým opatrením č. 1/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k zmenám rozpočtu Obce 

Hamuliakovo na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 1/2020 

 
 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu zmien rozpočtu obce Hamuliakovo 

na rok 2020 je predkladané vychádzajúc z  ustanovenia § 18f ods. 1 písmeno c, zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov a následne prijatého 

pravidla, že pri zmene rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu v podmienkach obce 

Hamuliakovo, bude vypracované aj odborné  stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k predloženému návrhu.  

 

1. Súlad so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

a) § 14 ods. 2  

Pravidlá, ako sa v priebehu rozpočtového roka majú vykonať zmeny rozpočtu rozpočtovým 

opatrením, sú uvedené v § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Podľa odseku 2 tohto paragrafu 

sa rozpočtové opatrenia môžu vykonať štyrmi spôsobmi , a to: 

a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia  

celkové príjmy a celkové výdavky,  

b) povolené prekročenie a viazanie príjmov, 

c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov,  

d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií.  

  

 

Návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2020 

 
1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu  

 

1.1. Súlad s všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Návrh Rozpočtového opatrenia č. 2/2018 je vypracovaný v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) 

a c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákonom č. 54/2009, ktorým sa dopĺňa zákon č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnenia 

niektorých zákonov. 

  

Návrh zmeny rozpočtu zohľadňuje taktiež  ustanovenia zákonov: 

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

a drobné stavebné odpady v z.n.p. v nadväznosti na prijaté VZN 

• 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., na základe ktorého v súlade s § 3 

výnos dane z príjmov fyzických osôb je v príslušnom rozpočtovom roku príjmom 

rozpočtov obcí 

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

v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.  

 

1.2. Súlad s všeobecne záväznými nariadeniami obce 

Návrh Rozpočtového opatrenia je spracovaný v súlade so všeobecnými záväznými 

nariadeniami platnými na území obce Hamuliakovo (na úseku miestnych daní, školstva  

a iné). 

 



1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 

Predkladaný návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2020 bol zverejnený v obci spôsobom 

obvyklým najmenej 15 dní pred jeho schvaľovaním v súlade s § 9 ods. 2. Zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. –  na webovej stránke obce ako aj na úradnej 

tabuli obce vyvesený 24.11.2020. 

 

 

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu 

 
Predkladaný návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2020 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.  

 

3. Východiská tvorby predloženého návrhu rozpočtu 

 
Predkladané Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 vychádza z dokumentu  Programový 

rozpočet Obce Hamuliakovo na roky 2020 – 2022, ktorý bol koncipovaný opierajúc sa 

o schválené východiská rozpočtu verejnej  správy a vývoja hospodárenia obce 

v predchádzajúcich sledovaných obdobiach s prihliadnutím na uspokojovanie 

nevyhnutných potrieb obce, a ktorý bol tvorený v celkovej výške príjmov a výdavkov  

2.903.900,- €.  

 

4. Tvorba návrhu rozpočtu  

 
Predkladaný návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2020 bol vypracovaný na základe 

preukázaných zmien v príjmovej časti rozpočtu a na základe vzniknutých nevyhnutných 

potrieb a javov vo výdavkovej časti rozpočtu. Predložený návrh zohľadňuje zmeny ako na 

strane príjmov, tak aj na strane výdajov, ktoré v doposiaľ v schválenom rozpočte neboli 

zapracované, resp. neboli rozpočtované. 

 

Návrh zmeny rozpočtu predpokladá celkové zvýšenie príjmovej časti o 269.311€.  

 

Návrh zmeny rozpočtu predpokladá celkové zvýšenie vo výdavkovej časti o 263.811€.  

 

Predkladaný návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2020 napĺňa základnú zásadu  

vyrovnanosti, resp. prebytku rozpočtu.  Celková výška príjmov je 3.173.211€, 

celková výška výdavkov je 3.167.711€,  rozdiel/prebytok +5.500€, vrátane finančných 

operácií. 

 

 

Návrh úpravy rozpočtu vychádza z analýzy vývoja napĺňania rozpočtu k termínu predkladania 

na základe skutočnosti, prehľad v tabuľke:  

 
 

Bežné príjmy: -29 300,00 € 

111003 DPFO -40 000,00 € 

312002 dotácia z Environmentálneho fondu 10 700,00 € 

  



Bežné výdavky: 9 011,00 € 

630 Environmentálny fond 10 700,00 € 

633 dopravné značenie Dunajská ulica 3 811,00 € 

610,620,630 ŠKD  -5 500,00 € 

  

Kapitálové príjmy: 70 000,00 € 

322001 Envirofond - triedenie KO 70 000,00 € 

  

Kapitálové výdavky: 254 800,00 € 

717002 rekonštrukcia a nadstavba MŠ 180 000,00 € 

714004 triedenie KO 70 000,00 € 

716 projektová dokumentácia zberný dvor 4 800,00 € 

  

Finančné operácie: 228 611,00 € 

514002 kompenzácia výpadku príjmu DPFO - covid19 40 000,00 € 

513002 prijatie municipálneho úveru - rekonštrukcia MŠ 180 000,00 € 

454001 čerpanie rezervného fondu 8 611,00 € 

  

Rekapitulácia zmien rozpočtu:  
bežný rozpočet -38 311,00 € 

kapitálový rozpočet -184 800,00 € 

finančné operácie 228 611,00 € 

Rozdiel /+ prebytok , - schodok/ 5 500,00 € 

 

 

5. Záver – zhrnutie 

 
Predkladaný návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2020 je spracovaný v súlade s všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi 

obce Hamuliakovo, bola splnená informačná povinnosť v zmysle zákona o obecnom zriadení 

a rešpektuje základnú podmienku vyrovnaného, resp. prebytkového rozpočtovania. 

 

Na základe vyhodnotenia procesov prípravy a  tvorby  návrhu predkladanej  zmeny 

a následne spracovaného stanoviska,  ako aj skutočností uvedených  v tomto dokumente 

 

odporúčam  
 

 poslancom Obecného zastupiteľstva v Hamuliakove predložený materiál  

 

návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2020 

 

schváliť. 
 

 

 

 

V Hamuliakove  dňa 30. novembra 2020                               Ing. Ľubica Jančoková  

                                                                                                    hlavná kontrolórka obce  


