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Stanovisko  

hlavného kontrolóra  k návrhu viacročného rozpočtu obce Lažany na roky 2021-2023 

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.) a v súlade  § 9 zákona č. 583/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách 

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

p r e d k l a d á m  

odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Lažany na rok 2021 a k viacročnému 

rozpočtu obce na roky 2022, 2023. 

Pri vypracovaní návrhu rozpočtu obce na rok 2021 - 2023 obec vychádzala  z Návrhu 

rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023. 

Rozpočtový proces  obce upravujú nasledovné  základné právne normy:   

- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon č. 523/2004 Z .z.), 

- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 583/2004 Z. z.), 

- Opatrenie MF SR č.MF/010175/2004-42, ktorým  sa ustanovuje druhová, 

organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení 

neskorších predpisov.  

                                                                                                                                                                                 

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  a ostatné súvisiace   

              právne normy. 

 

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2021 sa vychádzalo zo skutočnosti roku 2020, 

z predpokladaných príjmov, plánovaných výdavkov, z potrieb obce.  

 

V súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. návrh viacročného rozpočtu tvoria: 

a)  rozpočet na rok 2021, 

b)  rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku 2022, 

c)  rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa bodu b). 

 

      Návrh viacročného rozpočtu bol zostavený v súlade s § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. v 

členení na: 

-  bežný rozpočet ( bežné príjmy a bežné výdavky), ktorý má obec povinnosť zostaviť ako     

   vyrovnaný, alebo prebytkový, 

-  kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky), ktorý môže obec zostaviť  

   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), 

- finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce, realizujú sa  

  návratné zdroje financovania a ich splácanie, tieto nie sú súčasťou príjmov a výdavkov  

  rozpočtu obce.   

 

Záväzným rozpočtom je rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok, t.j. rok 2021. 

Rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky majú len orientačný charakter, nie sú teda 

záväzné. Ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch, nakoľko je pomerne 

náročné odhadnúť dopredu, aká bude situácia v príjmoch obce, aké budú jej potreby, od čoho 

sa potom odvíjajú aj výdavky obce.  

      

Návrh rozpočtu vychádza  z vývoja hospodárenia obce za predchádzajúce roky. 

Zahŕňa finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu: 

- podiely na daniach obec má od štátu schválené finančné prostriedky vo výške 

42 362 € , oproti roku 2020 sú ponížené o 3732 €.  

Rozpočet výdavkov je koncipovaný tak, aby prednostne zabezpečoval krytie všetkých 

záväzkov vyplývajúcich z povinností samosprávy. 

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatreniami 

MF SR č. MF/010175/2004–42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická 

klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej 

samosprávy.   

Návrh rozpočtu Obce Lažany  v zmysle § 9 a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov spĺňa podmienky 

stanovené zákonom. V zmysle § 9 a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. obec navrhuje schváliť 

rozpočet bez programovej štruktúry z dôvodu zmeny zákona č.583/2004 Z.z. 

 

Návrh rozpočtu v € 
Rok Rozpočet Bežné Kapitálové Spolu Finančné 

operácie 

Rozpočet 

celkom: 

Hospodárenie 

obce: + 

prebytok, - 

schodok  

 

 

2021 Príjmy 53 618 0 53 618 0 53 618 

 Výdavky 37 830 9 700 47 530 6 000 53 530 

 Prebytok  15 788 -9 700  6 088 - 6000  88 

2022 Príjmy 59 256 0 59 256 0 59 256 

  Výdavky 37 905 15 000 52 905 6 000 58 905 

  Prebytok 21 351 -15 000 6 351 -6 000 351 

   2023 Príjmy 60 256 0 60 256        0 60 256 

 Výdavky 38 505 15 000 53 505 6 000 59 505 

 Prebytok 21 751 -15 000 6 751 -6 000 751 

      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 2021 je postavený ako prebytkový vo 

výške 15 788 €.  Bežný  a kapitálový rozpočet má prebytok v sume 6 088 €. Celkový rozpočet 

obce na rok 2021 má prebytok 88 €. 



       

 

 

 

 

Záver:  
       Predložený návrh viacročného rozpočtu je spracovaný v súlade s platnou legislatívou. 

Návrh rozpočtu obce vychádza aj z vývoja hospodárenia obce v predchádzajúcom období. 

Rozpočet obce celkom je navrhovaný ako prebytok.  
Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli v období 15 dní obvyklým spôsobom, 

aby sa k nemu mohli vyjadriť občania, čím bola splnená zákonná povinnosť podľa § 9 ods. 2 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

Záverečné odporúčanie: 

 

V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami odporúčam OZ predložený   návrh 

rozpočtu  obce Lažany na rok 2021 schváliť a rozpočet na roky 2022 a 2023 vziať na 

vedomie. 

 

 

  

Vypracovala: Mgr. Eleonóra Dančová, hlavná kontrolórka obce v.r. 

 

 

V Lažanoch, dňa  25.01.2021   

 

OZ- zasadnutie,  dňa   

 

 


