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Stanovisko 
hlavného kontrolóra k návrhu 

rozpočtu obce Sirk na roky 2021 – 2023  
 

 

V zmysle § 18f, ods.1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, predkladám odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2023 a k 
návrhu rozpočtu na rok 2021. 
 
Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 (ďalej len „odborné 
stanovisko“) bolo spracované na základe predloženého viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2023 a 
plnenia rozpočtu za rok 2020, 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 z.n.p.  
 

VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA 
 
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu viacročného 
rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 a návrhu rozpočtu obce na rok 2021 (ďalej len „návrh rozpočtu“) 
z dvoch hľadísk: 
 
1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu  
 
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi  
 
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 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. 

• 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. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v 
z.n.p. a ostatné súvisiace právne normy.  

• č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti  
 
1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce  
 
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce - VZN o 
miestnych daniach a poplatkoch na území obce Sirk.  
 



1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce  
 
Návrh rozpočtu zverejniť v obci obvyklým spôsobom na úradnej tabuli obce, v zákonom stanovenej 
lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v z. n. p – konkrétne dňa 25.11.2020.   
 
2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu  
 
Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. 
MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia 
rozpočtovej klasifikácie v z.n.p., ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.  
 
Návrh rozpočtu vychádza z vývoja hospodárenia obce v roku 2020. Pri návrhu rozpočtu sa zhodnotila 
reálnosť predpokladaných príjmov, na základe ktorých bolo možné zostaviť výdavkovú časť návrhu 
rozpočtu. 
 
Návrh rozpočtu na rok 2021 vychádza z upravenej základne rozpočtu z roku 2020, s prihliadnutím na 
skutočnosť čerpania a tiež očakávaným čerpaním do konca roka 2020. Návrh rozpočtu je spracovaný 
podľa zákona c. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v členení podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona 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) – rok 2023. 
 
Viacročný rozpočet je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet obce na príslušný 
rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok 2021 je záväzný, rozpočty na nasledujúce 
dva rozpočtové roky majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších 
rozpočtových rokoch. 
 
Návrh rozpočtu na rok 2021 je spracovaný v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona c. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 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. 
 
V rozpočte na rok 2021 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených 
kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom.  
Súčasťou návrhu rozpočtu obce na rok 2021 je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok 2020, 
údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 2020 a údaje o skutočnom plnení 
rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (zák. č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti). Pri 
zostavovaní rozpočtu sa vychádza z viacročného rozpočtu, z určeného podielu na výnosoch daní v 
správe štátu ustanovených osobitným predpisom a zo schválených finančných vzťahov ŠR k 
rozpočtom územných samospráv.  

 
Obsah návrhu rozpočtu je rozpísaný podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie do úrovne položiek, 
ktorý sa následne pre potreby účtovníctva rozpíše do úrovne podpoložiek. Rozpočet je predložený vo 
výdavkovej časti v členení na jednotlivé programy. Príjmová časť rozpočtu je spracovaná na základe 
kvalifikovaného odhadu v členení podľa rozpočtovej klasifikácie. 

 
 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU 



 
Na schválenie je predložený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2021 a 2022 – 2023. 
 

Rozpočtové roky  2021 2022 2023 

Bežné príjmy celkom (€) 1 122 788 1 122 788 1 122 788 

Bežné výdavky celkom (€) 1 152 788 1 122 788 1 122 788 

Hospodárenie obce:  
+ prebytok rozpočtu (€) 
– schodok rozpočtu (€) 

- 30 000 0 0 

 

Rozpočtové roky  2021 2022 2023 

Kapitálové príjmy celkom (€) 500 000 0 0 

Kapitálové výdavky celkom (€) 816 000 0 0 

Hospodárenie obce:  
+ prebytok rozpočtu (€) 
– schodok rozpočtu (€) 

- 316 000 0 0 

 

Rozpočtové roky  2021 2022 2023 

Príjmové finančné operácie (€) 346 000 0 0 

Výdavkové finančné operácie (€) 0 0 0 

Hospodárenie obce:  
+ prebytok rozpočtu (€) 
– schodok rozpočtu (€) 

+ 346 000 0 0 

 
Rozpočet celkom:  
 

Rozpočtové roky  2021 2022 2023 

Príjmy celkom (€) 1 968 788 1 122 788 1 122 788 

Výdavky celkom (€) 1 968 788 1 122 788 1 122 788 

Hospodárenie obce:  
+ prebytok rozpočtu (€) 
– schodok rozpočtu (€) 

0 0 0 

 
 
Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 a návrhu rozpočtu obce na rok 2021 je 
spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi:  
- zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z. n. p.  
- zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z. n. p.  
- zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 
stavebné odpady v z. n. p.  
- zákonom 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.  
- zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. 
p. a ostatné súvisiace právne normy  
- zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  
- Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 z 8. 12. 2004 v z. n. p., ktorým sa ustanovuje druhová, 
organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. 
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi 
obce.  



Návrh rozpočtu bol sprístupnený v obci obvyklým spôsobom (obecná tabuľa, webová stránka obce) 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 znení neskorších predpisov.  
 

Z Á V E R 
 
Rozpočet obce Sirk je spracovaný tak, aby obec mohla hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom a z toho 
dôvodu odporúčam obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu na rok 2021 schváliť 
a viacročný rozpočet na roky 2022-2023 vziať na vedomie. 
 
 
 
 
V Sirku 14.12.2020 
 

.......................................  
   Ing. Štefan URBAN  
   hlavný kontrolór 

obce 
 
 
 
 
 
 

 


