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S t a n o v i s k o 

 hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Lovinobaňa na roky  

 2021 - 2023 

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

neskorších predpisov, predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2021 – 

2023. 

 

Stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu 

Obce Lovinobaňana roky 2021 – 2023, ktorý bol vypracovaný v súlade s §9 zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov, ktorý je prekladaný na schválenie 

obecnému zastupiteľstvu. 

Návrh rozpočtu vrátane finančných operácií je zostavený ako vyrovnaný 

a zároveň napĺňa aj ostatné zákonom stanovené podmienky v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 

583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 

     Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu obce 

na roky 2021-2023z dvoch hľadísk: 

 

1. zákonnosť predloženého  návrhu rozpočtu 

2. metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu. 

 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ústavného zákona č. 493/2011 

Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa § 9 ods.1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov na:  

 

a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2021 

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

c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – 

rok2023 

Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p. súčasťou návrhu viacročného 

rozpočtu sú aj údaje podľa osobitného predpisu ( zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej 

zodpovednosti, kde podľa Čl. 9 ods. 1 subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať svoj 

rozpočet najmenej 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. 

Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce 

v ktorom sú v rámci jej pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov 

vrátane programov obce najmenej na tri rozpočtové roky. 

Viacročný rozpočet na roky 2022–2023 je zostavený v rovnakom členenív akom sa 

zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Záväzným rozpočtom jerozpočet na 

príslušný rozpočtový rok, teda na rok 2021, pričom rozpočet na nasledujúce dva 
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rozpočtové roky, t.j. na roky 2022 a 2023 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom 

rozpočtovom roku.  

Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2022-2023 v zmysle § 9 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z. v 

znení neskorších predpisov teda nie sú záväzné. 

Navrhovaný viacročný rozpočet na roky 2021-2023 sa v súlade s § 10 ods. 3 až 7 

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

 

Vo viacročnom rozpočte na roky 2021–2023 sú vyjadrené aj finančné vzťahy k 

štátnemu rozpočtu v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k 

štátnym fondom a fondom EÚ.Súčasťou rozpočtu sú aj finančné vzťahy k rozpočtovej 

organizácii-Základnej školeLovinobaňa, ktorej rozpočet je premietnutý do rozpočtu obce.    

Súčasťou viacročného rozpočtu sú podľa § 9 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. aj údaje 

podľa osobitného predpisu ( Čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej 

zodpovednosti), čo je v zhode s § 4 ods. 6 zákona č.523/2004 Z. z. 

V súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súčasťou 

rozpočtu je aj schválený rozpočet verejnej správy na bežný rozpočtový rok, údaje o 

očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu 

verejnej správy za predchádzajúce dva rozpočtové roky.  

 V oblasti príjmov vychádza návrh rozpočtu z reálneho prepočtu objemu príjmov obce 

pri súčasne platných podmienkach, pričom zohľadňuje aj zverejnené prognózy výnosov dane 

z príjmov fyzických osôb a prihliada aj na očakávanú skutočnosť roku 2020.  

 V oblasti výdavkov je návrh rozpočtu zostavený ako programový a v zmysle platnej 

rozpočtovej klasifikácie. Zohľadňuje potreby obce pre plynulé zabezpečenie výkonu 

samosprávnych funkcií obce, originálnych, ako aj prenesených kompetencií štátu na obce. 

 

 V súlade  s čl. 9 zákona NR SR č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti 

súčasťou návrhu  rozpočtu sú aj údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva 

roky, teda rok 2018, 2019, schválený rozpočet na rok 2020, ako aj očakávaná skutočnosť roku 

2020.    

 

 

 

 

V nasledujúcich tabuľkách je uvedená sumarizácia návrhu rozpočtu na roky 2021–2023: 

 
   v eurách 

Návrh rozpočtu 2021 Príjmy Výdavky HV  +/- 

Bežný rozpočet 1 767 836 1 701714 + 66 122 

Kapitálový rozpočet 1000 1 000 0 

Rozpočet bez FO 1 768836 1 702 714 +66 122 

Finančné operácie 0 66 122 - 66 122 

Rozpočet s FO 1 768836 1 768 836 0 
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v eurách 

Návrh rozpočtu 2022 Príjmy Výdavky HV  +/- 

Bežný rozpočet 1 687431 1 621 309 + 66 122 

Kapitálový rozpočet 1000 1 000 0 

Rozpočet bez FO 1 688431 1 622309 + 66 122 

Finančné operácie 0 66122 -66122 

Rozpočet s FO 1 688431 1 688 431 0 

 

 
v eurách 

Návrh rozpočtu 2023 Príjmy Výdavky HV  +/- 

Bežný rozpočet 1 687 431 1 621 309 + 66 122 

Kapitálový rozpočet 1000 1 000 0 

Rozpočet bez FO 1 688 431  1 622 309  + 66 122 

Finančné operácie 0 66 122 -  66 122 

Rozpočet s FO 1 688 431 1 688 431 0 

 

Návrh rozpočtu obce vrátane finančných operácií na rok 2021 je zostavený ako 

vyrovnaný z toho bežný rozpočet je zostavený ako prebytkovývo výške 66 122 €, kapitálový 

rozpočet je zostavený akovyrovnaný.  

 

Finančné operácie  sú síce súčasťou rozpočtu obce, no nie sú súčasťou príjmov a 

výdavkov.  

 

Finančné operácie sú rozpočtované ako schodkovéa tento schodok je na základe 

predloženého návrhu krytý prebytkom bežnéhorozpočtu.Tento prebytok bude použitý na 

splátky istiny úveru z Prima banky, a. s. (výdavkové finančné operácie), ktoré činia sumu 

66 122,00 €. 

 

 V rokoch 2022 - 2023 je bežný rozpočet tiež navrhovaný ako prebytkový vo výške 

66 122 €a tento prebytok bude taktiež použitý na splátky istiny úveru. 

 

Súčasťou navrhovaného viacročného rozpočtu obce je predkladaný aj „Komentár k návrhu 

rozpočtu Obce Lovinobaňa na roky 2021–2023“. 

 

Konštatujem, že návrh rozpočtu obce na roky 2021–2023 spĺňa ustanovenia § 9 

a ustanovenia § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov.V súlade s § 9 ods. 2  zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších noviel bol návrh viacročného rozpočtu obce zverejnený spôsobom v obci 

obvyklým – na úradnej tabuli obceako aj na webovej stránke Obce Lovinobaňa a to od 

30.11.2020 a obecné zastupiteľstvo ho  

 

môže schváliť na rok 2021 ako záväzný a na roky 2022 a 2023 ako nezáväzný 

 
 

 

 
V Lovinobani, dňa:14.12.2020    Ing. Alexandra Vranová, HK obce Lovinobaňa 

    

        

 


