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                                               Stanovisko 
hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Hruboňovo na rok 2023 
              a k viacročnému rozpočtu obce na roky 2024 – 2025 
 
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./ predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu  
obce na rok 2023 a k viacročnému rozpočtu na roky 2024 a 2025. 
Odborné stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu obce na roky 
2023, 2024 a 2025 v súlade s § 9, odsek 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách  
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade so 
zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a vychádzal z plnenia rozpočtu rokov 2020, 2021 a rozpočtu roku 2022 
s prihliadnutím na skutočnosť čerpania a tiež z očakávaného čerpania do konca roku 2022. 
 

A. VÝCHODISKÁ   SPRACOVANIA  ODBORNÉHO  STANOVISKA  
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu 
rozpočtu obce na roky 2023 – 2025 /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 správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 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 a 3 
predmetného zákona bolo vydané VZN obce o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len 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 
predmetného zákona výnos dane z príjmov fyzických osôb je v príslušnom rozpočto- 
vom roku príjmom rozpočtov obcí. 

• - Ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti. Pri zostavovaní  
rozpočtu musí obec vychádzať z Čl. 9 ods. 1 ústavného zákona o rozpočtovej 
zodpovednosti, na základe ktorého sú subjekty verejnej správy povinné zostavovať 
svoj rozpočet najmenej na 3 rozpočtové roky. 

       °    č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 
v zn.n.p. a ostatné súvisiace právne normy. 
       °   č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 
 
           Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce 
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o miestnych daniach a miestnych poplatkoch a v súlade so zásadami o hospodárení 
s majetkom obce. 
 
1.2. Dodržiavanie informačnej povinnosti  zo strany Obce Hruboňovo 
Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom – na úradnej tabuli obce a na web 
stránke obce dňa 28. 11. 2022 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 z.n.p. 
 
V zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 
rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu 
obce /program obce/. Novelou zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy bola zrušená povinnosť pre obce do 2000 obyvateľov, pokiaľ sa tak obecné 
zastupiteľstvo rozhodne, vypracovávať a sledovať programový rozpočet od 1.1.2014. 
Z uvedeného dôvodu Obec Hruboňovo návrh programového rozpočtu od r. 2014 
nevypracováva. 
V zmysle § 4 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, rozpočet obce 
predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce. Rozpočet obce vyjadruje 
samostatnosť jej hospodárenia. V súlade s. čl. 9 ústavného zákona o rozpočtovej zodpo- 
vednosti obce zostavujú svoj rozpočet na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu 
rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti  
bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva 
rozpočtové roky.  
 
Keďže sa v tomto procese určuje aj zdroj financovania, je nutné zároveň prehodnotiť 
predpoklad príjmov a výdavkov na nasledujúce roky, aby sa určili zdroje , ktoré budú 
k dispozícii. Efektívnosť vynakladania prostriedkov možno potom hodnotiť porovnávaním  
dosiahnutých cieľov so zámermi stanovenými vo viacročnom pláne. 
 
2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu 
Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR 
č. MF/010175/2004-42 z 8.12.2004, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná 
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z.n.p., ktorá je záväzná pri zostavovaní 
rozpočtov územnej samosprávy a vyhlášky ŠÚ SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva  
štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy podľa funkcií – funkčná klasifikácia a taktiež 
v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 
MF/005766/2021-411. Výdavky na roky 2023 až 2025 sú rozpísané do najnižšej úrovne 
funkčnej klasifikácie. 
 

B.  VÝCHODISKÁ  TVORBY  NÁVRHU  ROZPOČTU 

Návrh rozpočtu vychádza z doporučených východísk rozpočtu verejnej správy a z vývoja 
hospodárenia obce v roku 2022. 
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C. CHARAKTERISTKA  NÁVRHU   ROZPOČTU 
Viacročný rozpočet na roky 2024 – 2025 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 roky nie sú záväzné, majú len 
orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch. 
Viacročný rozpočet na roky 2024 – 2025 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona 583/2004 Z.z.  
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), ktorý má povinnosť obec zostaviť ako 
     vyrovnaný, alebo prebytkový, 
b/ kapitálový rozpočet, (t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky), ktorý obec môže  
     zostaviť aj ako schodkový, za podmienky, že schodok bude možno vykryť finančnými 
     prostriedkami obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento  
schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku, 
c/ finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce,  
    realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie a tieto nie sú súčasťou príjmov 
    a výdavkov rozpočtu obce. 
 
Na schválenie je predložený návrh rozpočtu obce na rok 2023 v podpoložkách funkčnej 
klasifikácie. 
 
Návrh rozpočtu obce Hruboňovo na roky 2023, 2024 a 2025 je navrhovaný nasledovne 
 /v €/: 
 

       2023      2024     2025 

Bežné príjmy 338 564,67 338 564,67 338 564,67 

Kapitálové príjmy             0,00             0,00            0,00 

Granty a transfery    33 500,00             0,00             0,00 

Kapitálové príjmy celkom    33 500,00               0,00             0,00 

Príjmy z transakcií s finančnými 
Aktívami a pasívami 

   23 000,00             0,00             0,00 

Príjmové finančné operácie     23 000,00             0,00             0,00 

Rozpočtové príjmy spolu 395 064,67 338 564,67  338 564,67 

Bežné výdavky 329 934,67 329 934,67  329 934,67 

Kapitálové výdavky    56 500,00             0,00              0,00 

Výdavkové finančné operácie      8 630,00      8 630,00       8 630,00 

Rozpočtové výdavky spolu  395 064,67 338 564,67  338 564,67 

Hospodárenie celkom              0,00             0,00              0,00 

 
Bežný rozpočet na rok 2023 spĺňa podmienku v zmysle § 10 ods. 7 zákona 583/2004 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, a je zostavený ako prebytkový v sume 
8 630,00 EUR.  V zmysle § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
môže obec zostaviť kapitálový rozpočet ako schodkový, ak tento schodok možno kryť  
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zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi financova- 
nia, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu. Kapitálový rozpočet obce 
na rok 2023   je zostavený ako schodkový v sume 56 500,00 EUR. Celkový výsledok 
hospodárenia je plánovaný ako vyrovnaný. Rozpočty na roky 2024 a 2025 sú zostavené ako 
vyrovnaný. 
 
Celkovo možno skonštatovať, že rozpočty na rok 2023 až 2025 spĺňajú zákonné požiadavky 
kladené na rozpočet v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004. 
 

PRÍJMOVÁ  ČASŤ  ROZPOČTU 

A. Rozpočet bežných príjmov 
Návrh rozpočtu na rok 2023 počíta s bežnými príjmami vo výške 338 564,67 EUR. 
Daňové príjmy 
Daňové príjmy tvoria najväčšiu časť bežných príjmov a sú rozpočtované na rok 2023 vo výške 
257 785,15 EUR. Daňové príjmy  tvorí výnos dane z príjmov fyzických osôb poukazovaný 
obciam a  výnos z miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. 
 
Nedaňové príjmy 
Nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške 73 160,96EUR (nedaňové príjmy tvoria 
príjmy z nájomného za prenajaté pozemky, príjmy z nájomné za prenajaté byty,  
poplatky za spotrebovanú vodu, poplatky za užívanie kanalizácie, poplatky za MŠ 
a za vyhlásenie MR). 7  618,56 EUR je predpokladaný príjem z dotácií na prenesený výkon 
štátnej správy a dotácie z VÚC na MDD a šport. 
 
B. Rozpočet kapitálových príjmov 
V návrhu rozpočtu na rok 2023 sa nepočíta s kapitálovými príjmami. 
 
 
Príjmové finančné operácie 
 
V návrhu rozpočtu na rok 2023 sa počíta so zapojením finančných prostriedkov cez  
príjmové finančné operácie vo výške  23 000,00 EUR. (finančné prostriedky sa použijú 
na nákup pozemkov /10 000,00 €/,na rekonštrukciu a modernizáciu autobusových 
zástavok(3 000,00 €) a /10 000,00 €/na realizáciu nových stavieb detské ihrisko, VZ. 
 
 

 
VÝDAVKOVÁ   ČASŤ  ROZPOČTU 
A. Rozpočet bežných výdavkov 
Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2023 je v objeme 329 934,67 EUR. 
Rozpočet bežných výdavkov vychádza z očakávanej skutočnosti výdavkov predchádzajúceho 
rozpočtového roku a zároveň reflektuje predpokladané potreby budúceho rozpočtovaného 
roka. V porovnaní s rokom 2022 sú bežné výdavky rozpočtované vyššie o 62 534,80  EUR. 
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B. Rozpočet kapitálových výdavkov 
Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2023 je navrhnutý v sume 56 500,00 EUR, a to na 
účel: 

- rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v obci  
- realizácia nových stavieb dets. ihr. VZ 
- nákup pozemkov 

 
Výdavkové finančné operácie  
Cez výdavkové finančné operácie sa uhradia splátky úveru zo Štátneho fondu rozvoja  
a bývania vo výške 8 630,00 EUR. 
 
Záver: 
Predpokladaný návrh rozpočtu na rok 2023 zabezpečuje plynulé financovanie základných 
funkcií samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy. Po preštudovaní a posúdení 
návrhu rozpočtu konštatujem , že je zostavený v požadovanej štruktúre, vychádza  
z reálnych prepočtov podľa platnej legislatívy. 
Vo svojom stanovisku k Návrhu rozpočtu Obce Hruboňovo na rok 2023 a viacročného 
rozpočtu na roky 2024 a 2025, konštatujem, že bolo splnené ustanovenie § 9 zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe vyššie 
uvedených skutočností 
 
o d  p o r ú č a m 
 
Obecnému zastupiteľstvu v Hruboňove predložený materiál Návrh rozpočtu Obce 
Hruboňovo na rok 2023 s c h v á l i ť  , rozpočty na roky 2024 - 2025zobrať na vedomie. 
 
v Hruboňove, dňa 26. 11. 2022 
                                                                                                    Eva Čentéšová 
                                                                                               Hlavná kontrolórka obce  


