
O B E C    D O L N Á  P O R U B A , Obecný úrad č. 61  914 43  Dolná 

Poruba 

 

                                                 

Stanovisko  

hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Dolná Poruba  na rok 2018  

a nasledovné dva roky 2019 a 2020  

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

predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 a k viacročnému 

rozpočtu 2019-2020. 

 

     Odborné stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu obce na 

rok 2018 a viacročného rozpočtu 2019-2020 v súlade s § 9, odsek 1, č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niekorých 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 ods.3 

predmetného zákona bolo vydané Všeobecne záväzne nariadenie 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. 

 Č. 493/2011 ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti 

 Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

 Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane 

z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

 Č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

v znení neskorších predpisov 

 Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších 

predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia 

a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, v znení neskorších predpisov 

 VZN – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Dolná Poruba 

 

 

 

Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom  - na vývesnej tabuli obecného 

úradu 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. 

 

     Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom 

rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom 

rozpočtovom roku, je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy a je zhodný s kalendárnym 

rokom. 



     Rozpočet obce Dolná Poruba pre aktuálny rok 2018 vychádzal z vývoja hospodárenia obce 

predchádzajúceho roka a očakávanej skutočnosti roka 2017, ktorého dosiahnuté ukazovatele 

boli východiskom roka 2018 v zmysle zákona č. 493/2011 Z.z. čl.9 ods.1.  

     Viacročný rozpočet obce bol zostavený v rovnakom rozsahu členenia . Rozpočet obce sa 

člení na : 

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie . 

 

 

 

Rozpočet na rok 2018 

 

Na schválenie je predložený návrh rozpočtu obce na rok 2018 na úrovni hlavných kategórií 

ekonomickej klasifikácie. Po rekapitulácií jednotlivých kategórií predložený rozpočet 

predstavuje nasledovné objemy: 

 

 

 

 

   Bežný rozpočet 

 

 Návrh 2018 

Bežné príjmy celkom 448 178 Eur 

Bežné výdavky celkom 448 178 Eur 

+ prebytok, - schodok rozpočtu         0,- Eur 

 

 

   Kapitálový rozpočet 

 

 Návrh 2018 

Kapitálové príjmy celkom 280 000 Eur 

Kapitálové výdavky celkom   400 000 Eur 

+ prebytok, - schodok rozpočtu -120 000 Eur 

 

 

   Celkový rozpočet obce 

 

 Návrh 2018 

Príjmy celkom 728 178 Eur 

Výdavky celkom  848 178 Eur 

+ prebytok, - schodok rozpočtu -120 000 Eur 

 

 

Bežný rozpočet spĺňa podmienku zák. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy, § 10 odst.7, kde je stanovené, že bežný rozpočet je obec povinná zostaviť ako 

vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný.  



Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Podľa citovaného zákona kapitálový 

rozpočet môže byť postavený ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet môže 

byť zostavený aj ako schodkový, ak je tento schodok možné kryť prebytkom bežného 

rozpočtu, zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov, resp. návratnými zdrojmi 

financovania.  

 

   Finančné operácie: návratné. Zdroje ( úvery, pôžičky, zdroje z minulých.rokov ) 

 Návrh 2018 

Príjmové finančné operácie celkom 220 401 Eur 

Výdavkové finančné operácie celkom            0 Eur 

+ prebytok, - schodok fin.operácií                    + 220 401 Eur 

 

 

 

 

 

   Celkové hospodárenie obce ( vrátane zdrojov z finančných operácií ) 

 

 Návrh 2018 

Celkové zdroje  948 579 Eur 

Použitie zdrojov celkom 848 178 Eur 

Hosp. obce: + prebytok, - schodok                     + 100 401 Eur 

 

 

     Návrh rozpočtu na originálne kompetencie MŠ, ŠKD, ŠJ  je zostavený podľa určenej 

výšky dotácie vo VZN č. 2/2018. 

          V oblasti prenesenej kompetencie dotácie štátu na ZŠ platí pravidlo koľko pošle štát  

toľko sa na  ZŠ presúva.  Znížením počtu žiakov obec musí dofinancovať finančné 

prostriedky na prenesené kompetencie na  činnosť Základnej školy s mš  na rok 2018 vo 

výške 31 717 Eur , tieto však nebudú postačovať a pre činnosť MŠ, ŠKD, ŠJ rozpočtuje na  

rok 2018 sumu 72 056 Eur. Okrem toho ZŠ s mš rozpočtuje pre  rok 2018 naplniť vlastné 

príjmy vo výške 10 613 Eur,  ŠJ rozpočtuje naplniť vlastné príjmy vo výške 13 800 Eur.  

Celková výška určeného rozpočtu pre rozpočtovú organizáciu ako celku predstavuje výšku 

266 386,- €, avšak požiadavka organizácie je vyššia o   27 420- €. 

 

     V závere je potrebné uviesť, že rozpočet po jeho schválení je otvorený materiál, ku 

ktorému sa v prípade potreby možno v priebehu celého roka vrátiť a prehodnotiť.  

 

     Na základe uvedeného predkladám finančnej komisii pri OZ a  Obecnému zastupiteľstvu  

Dolná Poruba  a odporúčam  s c h v á l i ť   predložený návrh rozpočtu na rok 2018.   

A viacročný rozpočet na roky 2019-2020 zobrať na vedomie.   

 

 

V Dolnej Porube, 24.11.2017 

                                           

Spracovala: Anna  Ďurovcová, kontrolórka obce 


