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Hlavný kontrolór Obce Smolenice 

 

Stanovisko k návrhu  viacročného rozpočtu obce  
na roky 2021 – 2023 

 

 

 V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov (ďalej len v z. n. p.)  

 

p r e d k l a d á m 

 

odborné stanovisko k pozmeňujúcemu návrhu ( v ďalšom texte len návrh) viacročného 
rozpočtu Obce Smolenice na roky 2021 – 2023 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2021: 

 

 Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 

a k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo spracované na 
základe  predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2023 a návrhu rozpočtu 
na rok 2021, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 a § 10 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 ODBORNÉHO STANOVISKA 

 

 Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal  z posúdenia predloženého 
návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 a  návrhu rozpočtu obce na rok 2021 

(ďalej len „návrh rozpočtu“) z dvoch hľadísk:  

 

1.    Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu  
 

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi  
 

 Návrh rozpočtu 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. a 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. 493/2011 ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti 
 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., v zmysle ktorého je podiel pre r. 
2021 (vrátane predchádzajúcich rokov pre porovnanie) uvedený v nasledujúcej 
tabuľke: 
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 Pre rok 2021 je pokles príjmov z podielových daní oproti rozpočtovanému v roku 
2020  o 4,13 %, v absolútnom vyjadrení o 55 540,- EUR. 

Poznámka: 
Predložený a hodnotený návrh rozpočtu je zostavený s východiskovým údajom 1 300 513,-€, 
ktorý bol v čase spracovania návrhu rozpočtu aktuálny.   
 

 č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 
v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy. 

Poznámka: 
Predložený návrh rozpočtu RO ZŠ s MŠ Smolenice nie je upravený aktuálnym jednotkovým 
koeficientom na žiaka. 
 

 

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce 

 

 Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami 

obce, s VZN č.80/2019 o  miestnych daniach,  a platnom VZN č.79/2019 o  miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 

 Tu musím upozorniť, že nebolo dodržané VZN č.77/2019 Zásady nakladania s 
finančnými prostriedkami obce Smolenice kde v §3 Rozpočtový harmonogram je dané: 
„Rozpočtový proces prebieha v súlade s rozpočtovým harmonogramom, ktorý každoročne 
spracováva ekonóm obce a schvaľuje starosta obce. Rozpočtový harmonogram je zverejnený 
na stránke obce“ Rozpočtový harmonogram nebol zverejnený a príprava návrhu rozpočtu 
nebola zosúladená hlavne čo sa týka podkladov RO obce. Toto porušenie nemá vplyv na 
obsah údajov v predloženom návrhu rozpočtu. 
 

 

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 

  

 Pôvodný návrh rozpočtu bol zverejnený v obci, a to na webovom sídle obce  a na 

úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote pred jeho schválením, a to od dňa 30.112020 

v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  Pozmeňujúci 
návrh vznikol po prvom zverejnení výnosu dane z príjmov poukázaných územnej 
samospráve Ministerstvom financií SR od zverejnenia pôvodného návrhu. 
 

 

2.  Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu  
 

 Návrh rozpočtu na rok 2021 bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade:  

s Metodickým usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-

42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie 
v znení dodatkov vydaných v rokoch 2005 – 2018, ktoré sú záväzné pri zostavovaní 
rozpočtov územnej samosprávy.  
 

 Návrh rozpočtu na rok 2021 je predložený na schválenie v rozsahu podľa ustanovenia 
zákona 583/2004 v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 4 ktorý ustanovuje že: „Rozpočet 
obce sa predkladá na schválenie OZ v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie 
ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie“. Táto podmienka bola zo strany obce 
dodržaná. Obdobne je dodržaná podmienka zák. 583/2004 § 10, ktorý ustanovuje, že rozpočet 
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má byť členený na a) bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky) b) kapitálový rozpočet 
(kapitálové príjmy a kapitálové výdavky) a  c) finančné operácie. 

 Obec v súlade s § 4 ods. 5  zák. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v z. n. p.  uplatňuje programový rozpočet. Podľa údajov mfsr.sk  Obec Smolenice 

mala k 01.01.2020 3 354 obyvateľov t. z., že musí predkladať programový rozpočet.  
 

 

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU 
 

 Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu  verejnej správy na roky 
2021 – 2023 a  z vývoja hospodárenia obce v roku 2020. (dostupných v čase spracovania) 

 

 

C. 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 2021,  

b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku -  rok 2022, 

c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok 

2023. 

  

 Viacročný rozpočet na roky 2021 – 2023 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 2021 – 2023 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. 

  

 Vo viacročnom rozpočte na roky 2021 – 2023 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v 
rámci financovania prenesených kompetencií štátu, k RO obce - Základnej škole a Materskej 

škole. 
 

 

D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU 

 
 Na schválenie je predložený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 

a  návrhu rozpočtu obce na rok 2021 na úrovni položiek ekonomickej klasifikácie. Po 
rekapitulácii jednotlivých kategórií predložený návrh rozpočtu predstavuje celkom: 
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Návrh bežný rozpočet: 
 

2021 2022 2023

návrh návrh návrh
2 817 570,00      2 868 388,00      2 925 022,00      

2 495 857,00      2 574 293,00      2 583 169,00      

 BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné prijmy
Bežné výdavky
Hospodárenie: 
prebytok/schodok

321 713,00         294 095,00         341 853,00         

 
 

Bežný   rozpočet  spĺňa podmienku zákona  583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy, § 10 ods.7,  kde je stanovené,  že bežný rozpočet je obec povinná 
zostaviť ako vyrovnaný alebo prebytkový.  Bežný rozpočet na rok 2021  je zostavený ako 
prebytkový vo výške prebytku 321 713,00 €. 

 

Návrh kapitálový rozpočet: 
 

2021 2022 2023

návrh návrh návrh
1 512 081,75      -                         -                         

1 856 963,67      -                         -                         

Hospodárenie: 
prebytok/schodok

 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové prijmy
Kapitálové výdavky

344 881,92 -        -                         -                         

 
 

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Podľa citovaného zákona kapitálový 

rozpočet   môže byť zostavený  ako vyrovnaný  alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet môže 
byť  schodkový, ak je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu, zostatkami 
finančných prostriedkov z minulých rokov, resp. návratnými zdrojmi financovania.  

 

Návrh finančné operácie: 
 

2021 2022 2023

návrh návrh návrh
50 739,53           10 531,00           10 531,00           

24 848,00           24 848,00           24 848,00           

FINANČNÉ OPERÁCIE

Prijmové fin. operácie
Výdajové fin. operácie
Hospodárenie: 
prebytok/schodok

25 891,53           14 317,00 -          14 317,00 -          
 

 

 

Návrh rozpočet celkom: 
 

2021 2022 2023

návrh návrh návrh
4 380 391,28      2 878 919,00      2 935 553,00      

4 377 668,67      2 599 141,00      2 608 017,00      

ROZPOČET CELKOVE

Príjmy celkove
Výdavky celkove
Hospodárenie: 
prebytok/schodok

2 722,61              279 778,00         327 536,00         
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E. ZHRNUTIE ROK 2021 
 

Rekapitulácia rozpočtu na rok 2021: 

 

Bežné príjmy 2 817 570            €
Kapitálové príjmy 1 512 082            €
Príjmové fin.operácie 50 740                 €
PRÍJMY SPOLU 4 380 391            €

Bežné výdavky 2 495 857            €
Kapitálové výdavky 1 856 964            €
Výdajové fin.operácie 24 848                 €
VÝDAVKY SPOLU 4 377 669            €

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 2 723                    €  
 

 Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 a  návrh rozpočtu obce na rok 
2021 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  

 

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov 
územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a  zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy. 
 

 Pôvodný návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom na úradnej tabuli 
a webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho 
schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov.  
 

 Predložený pozmeňujúci návrh, ku ktorému predkladám stanovisko vznikol po 

zverejnení výnosu dane z príjmov poukázaných územnej samospráve Ministerstvom financií 
SR, vychádza z pôvodného zverejneného návrhu.  
 

Poznámka: 
 Medzičasom nasledovalo opätovné zníženie východiskových štatistických údajov 
Ministerstvom financií SR (k 10.12.2020). Toto zníženie bolo u príjmov z podielových daní o 

0,8 %  a tiež bol upravený - znížený jednotkový koeficient na žiaka o 0,4 %. Toto môže obec 
upraviť  rozpočtovým opatrením. Prebytkový bežný rozpočet zostane aj po tomto prepočte 
prebytkový. Vzhľadom na rozsah výdajovej časti kapitálového rozpočtu bude pravdepodobne 

nutné pre zachovanie kladného výsledku hospodárenia obce v budúcnosti navýšiť príjmovú 
časť rozpočtu presunom financií z Rezervného fondu. 
 

 

 



6 

 

 

 

 

ZÁVER 

 
Na základe uvedených skutočností   o d p o r ú č a m   obecnému zastupiteľstvu Obce 

Smolenice 

schváliť 

 

predložený pozmeňujúci návrh  rozpočtu Obce Smolenice na rok 2021 

 

a zobrať na vedomie 

 

predložený pozmeňujúci návrh rozpočtu Obce Smolenice na  roky 2022 a 2023 

 

 

 

V Smoleniciach dňa 12.12.2020  

          
                                                                                                                   

Hlavný kontrolór obce  


