
STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU VIACROČNÉHO ROZPOČTU 

OBCE NA ROKY 2021 – 2023 A K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE NA ROK 2021 

 

V zmysle § 18f, ods. 1 písm. 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 

návrhu viacročného rozpočtu obce Vyšná Rybnica 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 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

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

1. Spracovanie odborného stanoviska – východiská: 

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z predloženého návrhu 

viacročného rozpočtu obce na roky 2021 - 2023 a z návrhu rozpočtu obce na rok 2021 (ďalej 

len „návrh rozpočtu“), z dvoch hľadísk. 
 

1.1 Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu a 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 v z. n. p. .  

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia 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 v súlade s § 2 ods. 3 tohto zákona bolo vydané 

všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej len „VZN“) o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

Obecnému zastupiteľstvu vo Vyšnej Rybnici je predložený na schválenie návrh VZN o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

- č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v z. n. 

p., na základe ktorého v súlade s § 3 výnos dane z príjmov fyzických osôb je v príslušnom 

rozpočtovom roku príjmom rozpočtu obce, 
 

1.2 Súlad s VZN obce. 

Návrh rozpočtu obce bol spracovaný v súlade s VZN obce, ktorými sú upravené 

povinnosti daňového a poplatného charakteru, najmä VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti a 

VZN o miestnej dani za psa, VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady, VZN o ostatných poplatkoch obce. 
 

1.3 Dodržiavanie informačnej povinnosti zo strany obce 

Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom, a to na úradnej tabuli, v 

zákonom stanovenej lehote, v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z. n. p. . Vyvesený dňa 30.11.2020, zvesený dňa 14.12.2020.  
 

1.4 Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu 

 Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s oznámením 

MF SR č. 159/2017 Z.z. o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 

8.decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a 

ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších zmien a predpisov 

a zároveň v súlade s oznámením MF SR o vydaní opatrenia z 18. mája 2017 č. 

MF/013944/2017-421, ktorým sa dopĺňa opatrenie MF SR z 8. decembra 2004 č. 



MF/010175/2004-42 a oznámením MF SR o vydaní opatrenia zo 7. decembra 2017 č. 

MF/019194/2017-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 8. decembra 2004 č. 

MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a 

ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení 

neskorších predpisov, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtu územnej samosprávy pre 

roky 2021 až 2023.  

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu 

verejnej správy na roky 2021 až 2023 - podľa usmernenia č. MF/009077/2020-411. 

 

1.5 Metodická správnosť predloženého návrhu neprogramového rozpočtu 

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p., v  

§ 4 ods. 5 rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov 

rozpočtu obce.  

Ukladá uplatňovať samosprávam moderné metódy tvorby rozpočtu a nové nástroje 

rozpočtového procesu zamerané na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, 

hospodárneho, účelného a účinného vynakladania finančných prostriedkov, ktoré má obec k 

dispozícii – tzv. programové rozpočtovanie, pokiaľ o tom obecné zastupiteľstvo nerozhodne 

inak. Obec Vyšná Rybnica navrhuje sa v roku 2021 riadiť neprogramovým rozpočtovaním. 

Rozpočet je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti 

na ich priority a prideľovanie rozpočtových zdrojov na jednotlivé aktivity, s dôrazom na 

výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. 

 

Súčasťou návrhu rozpočtu obce na rok 2021, viacročného rozpočtu obce na roky 2021 

- 2023 je rozpočet Obce Vyšná Rybnica na rok 2021 a roky 2021-2023.  

Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2022-2023 v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. nie sú záväzné.  

 

2. 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 a v predchádzajúcich dvoch 

sledovaných rokoch. Pre nasledujúce obdobie je rok 2021 pre obce a mestá so zaznamenaným 

navýšením  príjmov (z titulu vyššieho podielu na daniach z príjmov fyzických osôb oproti 

minulým rokom).  

 

3. Tvorba návrhu viacročného rozpočtu 

 

Návrh viacročného rozpočtu ako strednodobého ekonomického nástroja finančnej 

politiky obce je spracovaný podľa Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v z. n. p., a to v členení podľa § 9 ods. 1: 

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.  

 

Navrhovaný rozpočet na rok 2021 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 Zákon č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p., vnútorne členený na: 

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

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

- finančné operácie.  



Vo viacročnom rozpočte na roky 2021-2023 sú vyjadrené vzťahy k štátnemu rozpočtu 

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

zriadeným a založeným PO a FO, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu obce – hlavne 

rozpočtové organizácie, školské zariadenia. 

 

4. Záver 

Návrh rozpočtu Obce Vyšná Rybnica na rok 2021 a návrh viacročného rozpočtu na 

roky 2021-2023 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi : 

- zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p., 

- zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p., 

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

   drobné stavebné odpady v z. n. p., 

- zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej  

   samosprávy v z. n. p., a zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v z. n. p., 

- ostatnými súvisiacimi právnymi normami a nariadeniami. 

 

Na základe uvedených skutočností  o d p o r ú č a m   Obecnému zastupiteľstvu vo Vyšnej 

Rybnici predložený návrh rozpočtu na rok 2021  schváliť takto: 

 

Bežné príjmy vo výške EUR:     345.578,96 € 

Bežné výdavky vo výške EUR:   352.561,70 €      

Rozdiel bežného rozpočtu:      - 6.982,74 €   
 

Kapitálové príjmy vo výške EUR:    110.047,98 € 

Kapitálové výdavky vo výške EUR:               110.047,98 € 

Rozdiel kapitál. rozp.:               0,- € 

 

Príjmové finančné operácie vo výške EUR:       7.015,40 € 

Výdavkové finančné operácie vo výške EUR:            0,- € 

Rozdiel fin. operácií:                                        + 7.015,40 € 

Teda celkový rozpočet ako prebytkový rozpočet. 

 

a návrh viacročného rozpočtu Obce Vyšná Rybnica na roky 2022 – 2023 

z o b r a ť    n a    v e d o m i e 

ako prebytkový rozpočet  - takto: 

vo výške v EUR,              pre rok 2022          pre rok 2023 

Bežné príjmy vo výške EUR:             325.867,90 €         311.741,90 € 

Bežné výdavky vo výške EUR:           323.338,72 €         310.589,91 € 

Rozdiel bežn. rozp:                        + 2.529,18 €          + 1.151,99 € 

 

Kapitálové príjmy vo výške EUR:             0,- €                      0,- € 

Kapitálové výdavky vo výške EUR:                        0,- €                      0,- € 

Rozdiel kapitál. rozp.:                        0,- €                                 0,- € 
 

Príjmové finančné operácie vo výške EUR:            0,- €            0,- € 

Výdavkové finančné operácie vo výške EUR:          0,- €            0,- € 

Rozdiel fin. operácií:               0,- €                                  0,- € 

Teda celkový rozpočet ako prebytkový rozpočet.                 

 

vo Vyšnej Rybnici, dňa 30.11.2020        Ing. Mária Kirilová – hlavná kontrolórka obce ............. 

 

Pozn.: V prílohe je predložený spracovaný návrh rozpočtu obce na roky 2021-2023. 


