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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V UHORSKEJ VSI

NÁVRH NA UZNESENIE
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
zo dňa 6.12.2021, číslo

....../2021

K bodu: Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce
Uhorská Ves na rok 2022 a r. 2023-2024

Obecné

zastupiteľstvo

1. Berie na vedomie
odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Uhorská Ves na rok
2022 a r. 2023 - 2024..

Vladimír Multáň
starosta obce

Dátum podpisu uznesenia:

........... 2021

Odborné stanovisko
hlavnej kontrolórky obce Uhorská Ves k návrhu rozpočtu obce Uhorská Ves na rok 2022
a roky 2023-2024

V súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 18 f, odsek 1, písmeno c) a v súlade s § 9 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení som vypracovala odborné
stanovisko k návrhu rozpočtu obce Uhorská Ves na rok 2022 a návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023-2024,
ktoré predkladám pred jeho schválením Obecnému zastupiteľstvu obce Uhorská Ves.
A. Východiská spracovania odborného stanoviska
Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a roky 20232024.
1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Predložený návrh rozpočtu obce Uhorská Ves je spracovaný v súlade s nasledovnými zákonmi: so zákonom č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmu územnej
samospráve, zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, a Ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení účinnom od
1.1.2015, všetko v znení neskorších predpisov.
Predložený návrh rozpočtu obce Uhorská Ves je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami
obce Uhorská Ves, internými predpismi a uzneseniami obecného zastupiteľstva: VZN 02/2019 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby, VZN 01/2012 o podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov obce vrátane dodatku č. 1 k VZN, vnútornou smernicou 05/2012 o rozpočtových pravidlách
obce, 04/2012 o príspevku pri narodení dieťaťa, smernicou o sociálnom fonde a sadzobníkom správnych
poplatkov.
1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh rozpočtu bol v súlade s § 9 ods. 2 Zák. 369/1990 Zb. zverejnený v zákonom stanovenej lehote a to
najmenej 15 dní pred jeho schválením obecným zastupiteľstvom v plnom znení na úradnej tabuli obce a na
webovom sídle obce, t.j. 18 11.2021.
2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky
2022 až 2024 číslo MF/005766/2021-411, ktorá je vydaná v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/200442 uverejnenom vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2004, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a
ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov, ktorá je záväzná pri zostavovaní
rozpočtov územnej samosprávy a vyhláškou Štatistického úradu č. 247/2014, ktorou sa vydáva štatistická
klasifikácia výdavkov verejnej správy. Ekonomická klasifikácia je použitá do najnižšej úrovne ekonomickej
klasifikácie (hlavná kategória, kategória, položka, podpoložka), čo je v súlade so Zákonom o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého návrh rozpočtu obce sa musí predložiť na schválenie v členení
minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie.
Pri tvorbe tohto rozpočtu bola uplatnená zákonná povinnosť miest a obcí zostavovať rozpočet na trojročné
obdobie. Navrhovaný rozpočet na nasledujúce roky (2023-4) v rámci jednotlivých finančných ukazovateľov má

orientačný charakter.
B. Východiská tvorby návrhu rozpočtu
Východiskom pre tvorbu návrhu rozpočtu bol vývoj hospodárenia obce v minulých rokoch, skutočné výsledky
hospodárenia obce v roku 2020, očakávané výsledky v roku 2021, predpokladané rozpočtové určenie výnosu
dane z príjmov územnej samospráve na rok 2022 a potreby pre správnu a efektívnu činnosť obce v roku 2022.
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 znení neskorších predpisov v členení podľa § 9 ods. 1 citovaného
zákona na:
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2022,
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2023,
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok 2024.
Viacročný rozpočet 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.
Navrhovaný viacročný rozpočet na roky 2022 – 2024 sa 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 znení neskorších
predpisov vnútorne člení na:
a) bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,
b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
c) finančné operácie.
Obec nezostavuje rozpočet v programovej štruktúre.
D. Základná charakteristika návrhu rozpočtu
Rozpočet obce spolu za bežnú, kapitálovú oblasť a finančné operácie je zostavený ako vyrovnaný:

Ukazovateľ

2022

Príjmy celkom v €
231 140,00
Výdavky celkom v €
231 140,00
Hospodárenie obce v €
0,00

2023

2024

201 170,00

191 150,00

201 170,00

191 150,00

0,00

0,00

Bežný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný vo výške 197 350 €, kapitálový rozpočet je zostavený ako vyrovnaný
vo výške 33 790 €, finančný rozpočet v návrhu rozpočtu nie je zapojený.
Skladba rozpočtu obce Uhorská Ves na rok 2022 je nasledovná:

A) BEŽNÝ ROZPOČET
Ukazovateľ obec

2022

2023

2024

Príjmy

197 350,00

201 170,00

191 150,00

Výdavky

197 350,00

201 170,00

191 150,00

0,00

0,00

0,00

Rozdiel

B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Ukazovateľ

2022

2023

2024

Príjmy

33 790,00

0,00

0,00

Výdavky

33 790,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rozdiel

ROZPOČET OBCE BEZ FO (bežný + kapitálový)
Ukazovateľ

2022

2023

2024

Príjmy

231 140,00

201 170,00

191 150,00

Výdavky

231 140,00

201 170,00

191 150,00

0,00

0,00

0,00

Rozdiel

C) ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
Ukazovateľ

2021

2022

2023

Príjmy

0,00

0,00

0,00

Výdavky

0,00

0,00

0,00

Rozdiel

0,00

0,00

0,00

D) CELKOVÝ ROZPOČET OBCE
ÚHRN ROZPOČTOV OBCE (bežný + kapitálový +
finančné operácie)
Ukazovateľ

2021

2022

2023

Príjmy

231 140,00

201 170,00

191 150,00

Výdavky

231 140,00

201 170,00

191 150,00

0,00

0,00

0,00

Rozdiel

Obec Uhorská Ves pre rok 2022 neplánuje prijať žiadny komerčný úver, ku koncu roka 2021 nebude mať
žiadny zostatok úverov, preto celkový stav zadlženosti obce ku koncu r. 2022 je plánovaný ako nulový.
Zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v platnom znení ukladá dodržiavanie pravidiel na prijímanie
návratných zdrojov financovania. Tieto návratné zdroje financovania sa môžu prijať ak celková suma dlhu obce
neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok
návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka, znížených o prijaté dotácie a granty, pričom sa suma bežných príjmov pre
tento ukazovateľ zvyšuje o mimorozpočtové zdroje (napr. sociálny fond).
Z hľadiska rozpočtovej opatrnosti a povinnosti zákonných opatrení zo strany obce je prípustná výška dlhu do
50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka..
Obec Uhorská Ves hospodári samostatne a nie je na ňu naviazaný
príspevkovej organizácie obce.

rozpočet žiadnej rozpočtovej ani

Predložený rozpočet obce Uhorská Ves na rok 2021 a roky 2022 – 2023 poskytuje poslancom obecného
zastupiteľstva dostatočné informácie pre rozhodovanie pri jeho schvaľovaní ako i vyváženú úpravu na

príslušných položkách.
Záver
Predložený návrh rozpočtu obce Uhorská Ves na rok 2021 odporúčam obecnému zastupiteľstvu v Uhorskej
Vsi schváliť ako celkovo vyrovnaný vo výške 231 140 € a výhľadové rozpočty na roky 2022 a 2023 zobrať na
vedomie.

