Hlavný kontrolór Obce Dolné Lovčice

Ing. PhDr.Veronika Opáleková

Stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu viacročného rozpočtu obce Dolné Lovčice na roky 2022 – 2024

V zmysle § 18 f, 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 návrhu viacročného rozpočtu obce Dolné Lovčice na roky 2022 2024. (ďalej len „ odborné stanovisko“)
Odborné stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu
na roky 2022 – 2024, 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 podlieha zverejneniu podľa Ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej
zodpovednosti čl. 9 ods. 2.
A. Východiská spracovania odborného stanoviska
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu
viacročného rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z dvoch
hľadísk:
1. Zákonnost' predloženého návrhu rozpočtu a
2. Metodická správnosť' predloženého návrhu rozpočtu.

1a) Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade:
• zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
• zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
• zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti čl. 9 ods. 1
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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.
• 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.
• zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v z.n.p.
• a ostatné súviasiace právne normy.
1b) Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce Dolné Lovčice
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecnými nariadeniami obce, ktorými
sú upravené povinnosti daňového a poplatkového charakteru.
1c) Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom na úradnej tabuli obce 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 z. n. p. Taktiež v súlade so
zákonom č. 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Govermente)
2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu pre roky 2022-2024 obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch obce, čo
prispieva ku zvýšeniu informačnej hodnoty tohto dokumentu a súčasne sa implementujú
základy pre plánovanie výdavkov v strednodobom časovom horizonte s možnosťou
konfrontovať plány obce so skutočnosťou, t.j. prezentovať v rozpočte ciele (výkonnosť
samosprávy) a monitorovať' ich dosahovanie. Pri spracovaní návrhu rozpočtu boli dodržané
postupy

v súlade s metodickým usmernením, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia,

organizačná a ekonomická klasifikácia MFSR č. MF/010175/2004-42 v znení opatrenia MF
SR č. MF/008978/2006-421 a Opatrenia č. MF/11928/2010-421.
Funkčná klasifikácia sa použije v zmysle vyhlášky ŠÚ SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa
vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy. - s opatrením MF SR
č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a o rámcovej
účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a
VÚC, - so zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti.
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Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - Záväzné štatistické údaje podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2022 . Vychádzalo sa z prognózy vývoja podielu dane
FO - Východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí a VÚC na výnose z dani z
príjmu FO pre rok 2021 a z prognózy z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť .
B. Východiská tvorby návrhu rozpočtu
V zmysle § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách 583/2004 Z.z. musí byť rozpočet
zostavený ako vyrovnaný alebo prebytkový. 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 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.
Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva
rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, obecné zastupiteľstvo ich
berie na vedomie, a ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.
Navrhovaný rozpočet na roky 2022 – 2024 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, t.j. prijímové finančné operácie a výdavkové finančné operácie.
Návrh viacročného rozpočtu obce Dolné Lovčice na roky 2022 -2024:

Názov
Príjmy bežného rozpočtu

Rok 2022

Rok 2023

Rok 2024

329 454

346 184

364 704

Príjmy kapitálového rozpočtu

0

0

0

Finančné operácie príjmové

0

0

0

Príjmy celkom:

329 454

346 184

364 704

Výdavky bežného rozpočtu

301 961

287 378

288 378

22 000

0

0

5 100

5 100

5 100

329 061

292 478

293 478

393

53 706

71 226
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Výdavky kapitálového rozpočtu
Finančné operácie výdavkové
Výdavky celkom:
Celkový stav rozpočtu:

Rok 2022

Rok 2023

Rok 2024

Príjmy bežného rozpočtu

329 454

346 184

364 704

Výdavky bežného rozpočtu

301 961

287 378

288 378

Prebytok bežného rozpočet

27 493

58 806

76 326

0

0

0

Výdavky kapitálového rozpočtu

22 000

0

0

Schodok kapitálového rozpočtu

- 22 000

0

0

0

0

0

5 100

5 100

5 100

- 5 100

-5 100

- 5 100

393

53 706

71 226

Príjmy kapitálového rozpočtu

Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Rozdiel finančných operácií
Celkový stav rozpočtu:

V zmysle § 10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných
fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie.
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C. Záver
Návrh viacročného rozpočtu obce Dolné Lovčice na roky 2022 – 2024 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 z.n.p. a
zákonom 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 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p., zákona 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. 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.
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými
predpismi obce.
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým 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.
Na základe vyššie uvedených skutočností
ODPORÚČAM
Obecnému zastupiteľstvu v Dolných Lovčiciach návrh rozpočtu obce na rok 2022
S CH V Á L I Ť
a návrh rozpočtu obce na roky 2023-2024
ZOBRAŤ NA VEDOMIE

V Dolných Lovčiciach 23.11.2021
Ing. PhDr.Veronika Opáleková
hlavná kontrolórka obce Dolné Lovčice

5

Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo Dolné Lovčice
Dňa .....................................

Stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu viacročného rozpočtu obce Dolné Lovčice na roky 2022 – 2024

Predkladá:

Materiál obsahuje:

Ing. PhDr. Veronika Opáleková
hlavná kontrolórka

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodovú správu
3. Materiál

Spracovateľ:
Ing. PhDr. Veronika Opáleková
hlavná kontrolórka
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uznesenie OZ č. ....................

dňa

1. Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach po prerokovaní predloženého materiálu:
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022 -2024.

2. Dôvodová správa

v súlade s ustanovením § 18f, ods. 1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
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