
OBEC MALÉ KRŠTEŇANY 

OBECNÝ ÚRAD MALÉ KRŠTEŇANY č. 105, 958 03 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k „Návrhu viacročného rozpočtu obce 

Malé Kršteňany na roky 2022-2024“ 

  

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

neskorších predpisov predkladám Obecnému zastupiteľstvu obce Malé Kršteňany odborné 

stanovisko k „Návrhu rozpočtu obce Malé Kršteňany“. 

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Malé Kršteňany bolo spracované na základe 

predloženého návrhu viacročného rozpočtu obce a návrhu rozpočtu obce na rok 2022, 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 znení neskorších predpisov. 

Dokument „Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu“ obsahuje: 

1. Východiská spracovania odborného stanoviska 

1.1 Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu 

1.1.1 Súlad so všeobecne záväznými predpismi 

1.1.2 Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce 

1.1.3 Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 

1.2 Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu 

2. Východiská tvorby návrhu rozpočtu 

3. Tvorba návrhu rozpočtu  

4. Záver 

 

1. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA 

     Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého 

návrhu viacročného rozpočtu obce a návrhu rozpočtu obce na rok 2022 (ďalej len 

„návrh rozpočtu“) z dvoch hľadísk: 

1.1 Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu 

1.1.1 Súlad so všeobecne záväznými predpismi 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s: 

- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorých je 



obec povinná zostaviť rozpočet na tri roky, pričom rozpočet na rok 2022 je záväzný 

a rozpočty na 2023 a 2024 sú orientačné a budú upravované v ďalšom rozpočtovom 

roku, 

- Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny 

odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, 

- a ostatné súvisiace právne normy 

 

1.1.2 Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce 

     Predložený návrh rozpočtu na rok 2022 a predpoklad na roky 2023 – 2024 boli spracované 

v súlade: 

- so všeobecne platnými nariadeniami obce 

- s platnými smernicami na účtovný rozvrh , spôsobom vedenia účtovníctva, vnútorným 

predpisom na vykonanie inventarizácie 

 

1.1.3 Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce Malé Kršteňany 

Návrh rozpočtu obce Malé Kršteňany na rok 2022 a predpoklad na roky 2023 – 2024 bol 

verejne sprístupnený na informačnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote v súlade           

s §9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

1.2 Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu 

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa základných parametrov rozpočtového hospodárenia 

obcí v roku 2022, ktoré sú uvedené v nasledovných dokumentoch schválených vládou SR: 

- Návrh zákona o štátnom rozpočte 2022 

- Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023 – 2024, ktorého súčasťou je aj rozpočet 

obcí na rok 2022. 

 

2. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU 

     Návrh rozpočtu bol v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

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

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zostavený v požadovanej 

štruktúre a podľa dokumentov schválených vládou SR. 

3. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU 

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

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

v členení: 



- Rozpočet na rok 2022 

- Rozpočet na rok 2023 

- Rozpočet na rok 2024 

Rozpočet na rok 2022 je záväzný, rozpočet na roky 2023 a 2024 má orientačný charakter a ich 

ukazovatele sa spresňujú v uvedených rozpočtových rokoch. 

Navrhovaný rozpočet na rok 2022 a 2023 – 2024 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 znení neskorších predpisov je 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 

Názov 2022 2023 2024 

Bežné príjmy celkom 235 414,00 235 414,00 235 414,00 

Bežné výdavky celkom 235 414,00 235 414,00 235 414,00 

Sumár bežného rozpočtu 235 414,00 235 414,00 235 414,00 

Kapitálové príjmy celkom 0,00 0,00 0,00 

Kapitálové výdavky celkom 0,00 0,00 0,00 

Sumár kapitálového rozpočtu 0,00 0,00 0,00 

Finančné operácie príjmové 0,00 0,00 0,00 

Finančné operácie výdavkové 0,00 0,00 0,00 

Sumár finančných operácií 0,00 0,00 0,00 

Celkové príjmy spolu 235 414,00 235 414,00 235 414,00 

Celkové výdavky spolu 235 414,00 235 414,00 235 414,00 

Účtovný prebytok /schodok 0,00 0,00 0,00 

 

Navrhovaný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. 

4. ZÁVER 

Kontrolórka nemá žiadne pripomienky k navrhovanému rozpočtu. Vzhľadom na uvedené 

skutočnosti odporúčam Obecnému zastupiteľstvu obce Malé Kršteňany: 

- schváliť predložený „Návrh rozpočtu obce Malé Kršteňany na rok 2022“ 

- zobrať na vedomie „ Návrh rozpočtu obce Malé Kršteňany na roky 2023 – 2024“. 

 

 

 

 

     V Partizánskom 29. 11. 2021     PhDr. Gabriela Valachová 

         Hlavná kontrolórka obce 


