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NÁVRH    NA    UZNESENIE     OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA     

V HAMULIAKOVE 

 

Uznesenie č.  .........- OZ/2022 
 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hamuliakove berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného 

kontrolóra k zmenám rozpočtu Obce Hamuliakovo na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 

3/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         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 2022 

rozpočtovým opatrením č. 3/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k zmenám rozpočtu Obce 

Hamuliakovo na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 3/2022. 

 
 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu zmien rozpočtu obce Hamuliakovo 

na rok 2022 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.  

 

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) presunom 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.  

  

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu  
 

1.1. Súlad s všeobecne záväznými právnymi predpismi 

 

Návrh Rozpočtového opatrenia č. 3/2022 je vypracovaný v súlade s § 14 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 

 

       Použitie rezervného fondu 

       Obec používa prostriedky rezervného fondu predovšetkým: 

- na kapitálové výdavky, t. j. na krytie schodku kapitálového rozpočtu, 

- na splátky návratných zdrojov financovania, 

- na pokrytie vkladov do majetku inej právnickej osoby pre prípad založenia alebo 

zriadenia inej právnickej osoby, 

- na iné finančné operácie. 

 

        Prostriedky rezervného fondu môže obec použiť aj na bežné výdavky, a to v súlade so      



        zákonom č. 583/2004 Z. z.na tieto účely: 

- ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na 

odstránenie havarijného stavu majetku obce , alebo na likvidáciu škôd 

spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie 

sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, 

- na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich 

rozpočtových rokoch, maximálne v sume prebytku bežného rozpočtu vykázaného 

za predchádzajúci rozpočtový rok. 

 

Podmienkou použitia prostriedkov rezervného fondu je ich zapojenie do 

rozpočtu prostredníctvom príjmových finančných operácií, o ktorých rozhoduje 

výlučne zastupiteľstvo obce. 

 

 

1.2. Súlad s všeobecne záväznými nariadeniami obce 

Návrh Rozpočtových opatrení je spracovaný v súlade so všeobecnými záväznými 

nariadeniami platnými na území obce Hamuliakovo (na úseku miestnych daní 

a poplatkov, školstva  a iné). 

 

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu 

 
Predkladaný návrh Rozpočtového opatrenia č. 3/2022 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. 3/2022 vychádza z dokumentu  Programový 

rozpočet Obce Hamuliakovo na roky 2022 – 2024, 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  

2.253.200,- €.  

 

4. Tvorba návrhu rozpočtu  

 
Predkladaný návrh Rozpočtového opatrenia č. 3/2022 bol vypracovaný na základe 

preukázaných zmien vo výdavkovej a príjmovej časti rozpočtu a  potreby zapojenia 

prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu obce. Predložený návrh zohľadňuje zmeny 

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

neboli zapracované, resp. neboli rozpočtované. 

 

Rozpočtové opatrenie 3/2022   

   

Bežné príjmy:   9 000,00 € 

111001 Výnos DPFO  9 000,00 € 

   



Bežné výdavky:   9 000,00 € 

630 kultúrny dom  9 000,00 € 

   

Kapitálové príjmy:   0,00 € 

  0,00 € 

   

Kapitálové výdavky:   239 424,97 € 

700 rozvoj obce   239 424,97 € 

   

Finančné operácie:   239 424,97 € 

454 zapojenie rezervného fondu do rozpočtu - príjem  239 424,97 € 

   

Rekapitulácia zmien rozpočtu:   

bežný rozpočet   0,00 € 

kapitálový rozpočet   -239 424,97 € 

finančné operácie   239 424,97 € 

Rozdiel /+ prebytok , - schodok/   0,00 € 

 

Návrh zmeny rozpočtu č. 3/2022 predpokladá zvýšenie príjmovej časti o 248.424,97€  

a  zvýšenie vo výdavkovej časti o 248.424,97€.  

 

5. Záver – zhrnutie 

 
Predkladaný návrh Rozpočtového opatrenia č. 3/2022 napĺňa základnú zásadu  vyrovnanosti, 

resp. prebytku rozpočtu.  Celková výška príjmov upraveného rozpočtu pre rok 2022 po 

zohľadnení rozpočtového opatrenia č. 1/2022 a 2/2022 je 2.510.412,97€, celková výška 

výdavkov je 2.510.412,97€,  rozdiel/prebytok 0€, vrátane finančných operácií. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 je spracované v súlade s všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi obce Hamuliakovo. 

 

Na základe vyhodnotenia procesov prípravy a  tvorby  návrhu predkladaných  zmien 

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

 

odporúčam  
 

 poslancom Obecného zastupiteľstva v Hamuliakove predložený materiál  

 

návrh Rozpočtového opatrenia č. 3/2022 

 

schváliť. 
 

 

 

 

V Hamuliakove,  dňa 23. jún 2022                               Ing. Ľubica Jančoková  

                                                                                        hlavná kontrolórka obce  

 



 

 

 

 

 

 


