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Hlavný kontrolór Obce Smolenice 

 

Stanovisko k rozpočtovej úprave č.3/2020 

 

 V zmysle § 18 f ods. l  písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

predkladám 

 

 odborné stanovisko k rozpočtovej úprave č.3/2020. 

 

 Stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu, ktorý bol spracovaný 

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.. 

 

A. Východiská spracovania stanoviska 

 

 Pri spracovaní stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu 
k rozpočtovej úprave č.3/2020 rozpočtu  obce Smolenice z dvoch hľadísk: 
 

1.Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu. 
 

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 

 Návrh rozpočtovej úpravy č.3/2020  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.   

Návrh rozpočtovej úpravy č.3/2020   zohľadňuje aj ustanovenia zákonov : 
- VZN č 77/2019 - Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom Obce Smolenice. 

- č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov z. n. p. 

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

a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 

- č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v z. n. p. 

- nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane 
z príjmov územnej samosprávy 

- č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v z. n. p. 

- č. 67/2020 Z. z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v 
súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 

- opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v z. n. p., ktorým sa 
ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia 
rozpočtovej klasifikácie 

 

1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce Smolenice. 

 

Informácia o rozpočtovej úprave bola zverejnená v rámci programu XVI. zasadania 

OZ obce Smolenice dňa 11.12.2020 na  úradnej tabuli (spôsobom v obci obvyklým). Od 

11.12.2020 tiež na webovom sídle obce. 
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2.Metodická správnosť rozpočtovej úpravy č.3/2020 

 

Návrh rozpočtovej úpravy č.3/2020 rozpočtu Obce Smolenice za rok 2020 bol 

spracovaný v súlade so  zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v z. n. p.. Návrh rozpočtovej úpravy č.3/2020 zohľadňuje aj ustanovenia zákona 
č.523/2004  Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p. a zákona č. 597/2003 Z. 

z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. v z. n. p. a ostatné 
súvisiace právne normy. 
 

B. Východiská návrhu rozpočtovej úpravy č.3/2020 

 

Návrh rozpočtovej úpravy č.3/2020 vychádza zo schválených východísk rozpočtu 

verejnej správy, z vývoja hospodárenia obce Smolenice v I. polroku 2020. 

 

 

C. Tvorba návrhu rozpočtovej úpravy č.3/2020 

 

Návrh rozpočtovej úpravy č.3/2020, ako nástroj finančnej politiky obce 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 odst. 1 citovaného zákona 
a podľa VZN č 77/2019 - Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom Obce Smolenice. 

 

D. Základná charakteristika rozpočtovej úpravy č.3/2020 

 

Rozpočtová úprava č. 3/2020 spočíva v presune prostriedkov vo výdajovej časti 
bežného rozpočtu.  

 

platný stav návrh úpravy stav po úprave

po RO 1/2020 RO 3/2020 RO 3/2020

P_Platy-robotníci , správa a údržba 65 000,00 € 36 167,75 € -10 000,00 € 55 000,00 €
Odstránenie havarijného stavu v telocvičniach, 
šatniach a priľahlých hygienických zariadeniach 
v ZŠ Smolenice

0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

spolu bežné výdaje zvýšenie/zníženie 0,00 €

popis položky čerpanie k 
30.09.2020

 
 

Výsledok  hospodárenia: 
 

 Rozpočtová úprava č. 3/2020 nemá vplyv na výsledok hospodárenia. 
 

 

E. Údaje o zostavení  rozpočtu 

 
Finančné hospodárenie Obce Smolenice sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený 

uznesením obecného zastupiteľstva číslo X/4/B  prijatého na X. riadnom zasadnutí OZ  dňa 
19.12.2019. 

  Schválený rozpočet Obce Smolenice bol v priebehu roka upravovaný jeden 

krát na základe uznesenia XII zasadania Obecného zastupiteľstva dňa 14.05.2020. 

Rozpočtové opatrenie č.2/2020 predložené starostom na XIV, verejnom zasadaní OZ dňa 
24.09.2020 nebolo schválené. 
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F. Cieľ rozpočtového opatrenia č.3/2020 

 

Vo všeobecnosti môžem konštatovať že navrhované rozpočtové opatrenie má za úlohu 

hlavne: 

- aktualizovať presun vo výdajovej časti bežnej rozpočtu. Presun bol vykonaný 
v súlade s § 7 - Kompetencie starostu vykonávať zmeny rozpočtu VZN č.77/2019 obce 
Smolenice ods. 1 písm. a) 

Presun sa uskutočnil z nevyčerpanej položky – platy robotníci, správa, údržba 
a financie sa použijú na novovytvorenú položku - Odstránenie havarijného stavu 
v telocvičniach, šatniach a priľahlých hygienických zariadeniach v ZŠ Smolenice 

Podľa § 7 - Kompetencie starostu vykonávať zmeny rozpočtu VZN č.77/2019 obce 
Smolenice ods. 2 o vykonaných zmenách rozpočtu starostom informuje obecný úrad obecné 
zastupiteľstvo na najbližšom zasadnutí 
    

Z H R N U T I E 

 

Predkladaný návrh rozpočtovej úpravy č.3/2020 rozpočtu Obce Smolenice pre  rok 

2020 reaguje na aktuálne požiadavky  v oblasti bežného a  rozpočtu obce Smolenice.  

 

Predkladaný návrh zmeny rozpočtu zohľadňuje zákonom stanovené podmienky, je 
predložený v súlade s rozpočtovými pravidlami.  

 

Celkový  rozpočet na   rok  2020  po rozpočtovej úprave č.3/2020  bude zostavený  
ako prebytkový, s  celkovým  prebytkom vo výške  72 697,33 € 

 

Podrobný popis jednotlivých položiek je v predkladanom materiáli v  textovej 

a tabuľkovej časti.  
 

S ohľadom na vyššie uvedené odporúčam Obecnému zastupiteľstvu v obci Smolenice 

predložený návrh rozpočtovej úpravy č.2/2020 rozpočtu Obce Smolenice pre  rok 2020 
 

 

s c h v á l i ť 

 

 

 

 

         
                                                                                                                            

V Smoleniciach dňa 11.12.2020                                            Ing. Branislav Lengyel 

             Hlavný kontrolór obce Smolenice 


