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S t a n o v i s k o 

hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Lovinobaňa na roky 

2020 - 2022 

 
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 2020 -

2022. 

 

Stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu 

obce Lovinobaňa na roky 2020 – 2022, 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 neskorších predpisov, 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 2019 - 2021 z 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 2020  

b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2021  

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

2022.  

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 na roky 2021 – 2022 je zostavený v rovnakom členení v akom sa 

zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na rok 2020 je 

záväzný, rozpočty na roky 2021 a 2022 majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa 

budú upresňovať v ďalších rozpočtových rokoch.  

Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2021-2022 v zmysle § 9 ods.4 zákona č. 583/2004 Z. z. 

v znení neskorších predpisov teda nie sú záväzné.  
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Navrhovaný viacročný rozpočet na roky 2020-2022 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 2020–2022 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 škole Lovinobaňa, ktorá je na rozpočet obce napojená príjmami 

a výdavkami.     

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 2019.  

 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 2017, 2018, schválený rozpočet na rok 2019, ako aj očakávaná skutočnosť roku 

2019.    

      

 

V nasledujúcich tabuľkách je uvedená sumarizácia návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022: 
           

 Rozpočet celkom:                                                                                          v eurách 

Rozpočtové roky 2020 2021 2022 

Príjmy celkom                      2 679 782 1 724 646 1 724 646 

Výdavky celkom      2 679 782 1 724 646 1 724 646 

Hospod.obce: prebytok/schodok vrátane fin. operácií 0 0 0 

Hospod.obce: prebytok/schodok bez finanč. operácií -  371 900  +  60 000 +  60 000 

 

Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že predkladaný návrh rozpočtu je zostavený ako 

vyrovnaný, čo je v súlade s § 10, ods. 7 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy.      
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Bežný rozpočet:                                                                                             v eurách 

Rozpočtové roky 2020 2021 2022 

Bežné príjmy                   1 780 349 1 713 546 1 713 546 

Bežné výdavky                1 780 349 1 654 646 1 654 646 

Hospodárenie obce: prebytok/schodok rozpočtu 0  +  58 900 +  58 900 

 

Údaje uvedené v prehľade dokazujú, že bežný rozpočet na rok 2020 je zostavený ako 

vyrovnaný.  

 

V  rokoch 2020 a 2021 je bežný rozpočet navrhovaný ako prebytkový a uvažuje sa s jeho 

použitím použitý bude na krytie kapitálových výdavkov a na splátku úveru.                                       

 

Kapitálový rozpočet:      
                                                                  v eurách 

Rozpočtové roky 2020 2021 2022 

Kapitálové príjmy              457 533 1 100 1 100 

Kapitálové výdavky          829 433 0 0 

Hospodárenie obce: prebytok/schodok rozpočtu -  371 900 + 1 100 + 1 100 

 

Kapitálové príjmy - tvoria ich príjmy z vlastných zdrojov obce – splátky za odkúpenie rod. 

domu na ul. Hôrna č. d. 170 vo výške 1 100,00 €. Na základe Zmluvy o poskytnutí NFP 

uzavretej medzi Ministerstvom vnútra SR a obcou Lovinobaňa ešte v roku 2017 sa rozpočtuje 

kapitálový transfer na financovanie kapitálových výdavkov – výstavba novej budovy MŠ v  

objeme 289 153,00 €. Taktiež sa počíta v kapitálových príjmoch aj s transferom od MV SR na 

dobudovanie triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu vo výške 167 280,00 €. 

 

 

Kapitálové výdavky vo výške 829 433,00 € predstavujú finančné prostriedky na jednotlivé  

rozpočtované investičné akcie :      
v eurách 

Podprogram Názov akcie Výdavky  

1.2. Správa ob. úradu         Rekonštrukcia a modernizácia priestorov ob. úradu – MF SR 

výjazdové rokovanie vlády SR 
   40 000,00 

1.2. Správa ob. úradu         Rekonštrukcia a modernizácia priestorov ob. úradu – RF 20 000,00 

2.1. Komunikácie v obci                   Rekonštrukcie ciest – RF     50 000,00 

2.2. Odpady Dobudov. systému triedeného zberu a odvoz  kom. odp. – NFP 167 280,00 

2.2. Odpady Dobudov. systému triedeného zberu a odvoz  kom. odp. – RF  9.000,00 

2.5. Cintorín Vybudovanie oplotenia - RF 3 900,00 

2.5. Cintorín Vybudovanie oplotenia – financované z kapitálového príjmu  1 100,00 

4.1. Materská škola Výstavba novej budovy materskej školy - NFP   289 153,00 

4.1. Materská škola Výstavba novej budovy materskej školy – obec (RF)  220 000,00 

7.1. Nezaradené kapitál. výdavky                                                                                      29 000,00 

S p o l u :   829 433,00 

 
Zákon 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,  konkrétne  § 10, ods. 

7 umožňuje kapitálový rozpočet zostaviť aj ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami 

finančných prostriedkov z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania alebo je tento schodok 

krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku.  

V prípade obce Lovinobaňa bude schodok kapitálového rozpočtu v objeme 371 900 € v roku 

2020 finančne krytý príjmovými finančnými operáciami.  
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Z uvedeného je zrejmé, že kapitálový rozpočet spĺňa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 

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

  

Finančné operácie:     
                                                                                                                   v eurách 
Rozpočtové roky 2020 2021 2022 

Príjmové finančné operácie            441 900 10 000 10 000 

Výdavkové finančné operácie         70 000 70 000 70 000 

Hospodárenie obce: prebytok/schodok rozpočtu + 371 900 - 60 000 - 60 000 

 

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

výdavkov.  
     V návrhu rozpočtu na rok 2020 sú zaradené do príjmových finančných operácií prevody z 

rezervného fondu obce v plnej čiastke 441 900 €. Vo výdavkových finančných operáciách sú 

premietnuté splátky istiny v celkovej výške 70 000 €.                                                      

  
Konštatujem, že návrh rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 spĺňa ustanovenia § 9 a § 10 

zákona 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 obce ako 

aj na webovej stránke obce Lovinobaňa a to od 18.11.2019 a obecné zastupiteľstvo ho  

 

môže schváliť na rok 2020 ako záväzný a na roky 2021 a 2022 ako nezáväzný. 

 

 

 
 

V Lovinobani, dňa: 02.12. 2019                                                                    Ing. Alexandra Vranová, HK obce Lovinobaňa 
 

 

 

 

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


