
 

§Hlavná kontrolórka obce Stebník 

 

 

Stanovisko  

hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce Stebník 

na roky 2023 – 2025 
 

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.)  

 

p r e d k l a d á m 

 

odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce Stebník na roky 2024 – 2025 

a k návrhu rozpočtu obce na rok 2023: 

 

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2024 – 2025 

a k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo spracované na 

základe  predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2024 – 2025 a návrhu rozpočtu 

na rok 2023, 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.  

 

A. VÝCHODISKÁ  SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA 
 

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala  z posúdenia predloženého návrhu 

viacročného rozpočtu obce na roky 2024 – 2025 a  návrhu rozpočtu obce na rok 2023 (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., na základe ktorého v súlade s § 2 ods. 3 

predmetného zákona bolo vydané Všeobecne záväzné nariadenie obce o  miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej 

len VZN). 

 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 ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. 



 

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce 

 

      Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s všeobecne záväznými nariadeniami obce, 

a to najmä  s VZN o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady. 

 

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 

  

      Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci , a to na úradnej tabuli obce a na webovom sídle 

obce  v zákonom stanovenej lehote pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

 

2.  Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu  

 

Návrh rozpočtu na rok 2023 bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade 

s Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 

a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení opatrení vydaných 

v rokoch 2005 – 2021, ktoré sú záväzné pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.  

 

Návrh rozpočtu na rok 2023 je predložený na schválenie v rozsahu podľa ustanovenia 

zákona 583/2004 v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 4, ktorý ustanovuje že: „Rozpočet 

obce sa predkladá na schválenie OZ v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie 

ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie“. Táto podmienka bola zo strany obce 

dodržaná. Obdobne je dodržaná podmienka zák. 583/2004 § 10, ktorý ustanovuje, že rozpočet 

má byť členený na: 

a/ bežný rozpočet /bežné príjmy a bežné výdavky/ 

b/ kapitálový rozpočet /kapitálové príjmy a kapitálové výdavky/ 

c/ finančné operácie. 

 

Obec v súlade s § 4 ods. 5 zák. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v z. n. p. neuplatňuje programový rozpočet. Podľa údajov štatistického úradu SR Obec 

Stebník mala k 31.12.2021 306 obyvateľov t. z., že nemusí predkladať programový 

rozpočet. 
 

                      B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU 
 

Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy na roky 

2020 – 2021, z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 - 2025 a  z vývoja hospodárenia 

obce v roku 2022. 

 

C. 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 z. n. p.  v členení podľa § 9 

ods. 1 citovaného zákona na: 

a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2023,  

b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku -  rok 2024, 

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

2025. 

 



 

      Viacročný rozpočet na roky 2023 – 2025 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa 

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

rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len 

orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.  

 

       Viacročný rozpočet na roky 2023 – 2025 je  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 z. n. p. 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 príjmové a výdavkové. 

 

Vo viacročnom rozpočte na roky 2023 – 2025 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci 

financovania prenesených kompetencií štátu a k spoločnému obecnému úradu. 

 

D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU 
 

      Na schválenie je predložený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2024 – 2025 

a  návrhu rozpočtu obce na rok 2023 na úrovni hlavných kategórii ekonomickej klasifikácie. 

Po rekapitulácii jednotlivých kategórii predložený návrh rozpočtu predstavuje celkom: 

 

Rozpočet celkom: 

Rozpočtové roky 2023 2024 2025 

Príjmy celkom  187 436,50 158 384 158 384 

Výdavky celkom 187 436,50 158 384 158 384 

Hospodárenie obce: 

schodok/prebytok 
vyrovnaný vyrovnaný vyrovnaný 

v členení: 

Bežný rozpočet: 

Rozpočtové roky 2023 2024 2025 

Bežné príjmy celkom  158 384 158 384 158 384 

Bežné výdavky celkom 154 759 158 384 158 384 

    

Kapitálový rozpočet: 

Rozpočtové roky 2023 2024 2025 

Kapitálové príjmy celkom  28 377,50 0 0 

Kapitálové výdavky celkom 6 606,27 0 0 

    

Finančné operácie: 

Rozpočtové roky 2023 2024 2025 

Príjmové finančné operácie 

celkom  
675 

0 0 

Výdavkové finančné operácie 

celkom 
26 071,23 

0 0 

    

  

 Bežný rozpočet spĺňa podmienku zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy, § 10 ods.7, kde je stanovené, že bežný rozpočet je obec povinná 



 

zostaviť ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet na rok 2023 je zostavený ako 

vyrovnaný.  

 

 Kapitálový rozpočet je zostavený ako prebytkový. Podľa citovaného zákona 

kapitálový rozpočet môže byť zostavený ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový 

rozpočet môže byť aj schodkový, ak je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu 

alebo zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov. 

 

ROZPOČET PRÍJMOV 
 

1. BEŽNÉ PRÍJMY 
1.1. Vývoj daňových príjmov za roky 2023-2025  

 

1.1. Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu.  

 

Najväčší podiel na náraste daňových príjmov má výnos dane poukazovanej územnej 

samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu: 

 

 Predpoklad Rozpočet Rozpočet Rozpočet 

Daňové príjmy 2022 2023 2024 2025 

Daň z príjmov FO 117 145,29 134 134 134 134 134 134 

Daň z nehnuteľností /P+S/ 6 933,69 8 310 8 310 8 310 

Ostatné dane 3 553,59 4 400 4 400 4 400 

Daňové príjmy spolu 127 632,57 146 844 146 844 146 844 

 

 

 

1.2. Nedaňové príjmy sú tvorené príjmami z podnikania,  vlastníctva majetku 

a z administratívnych poplatkov: 

 Názov Predpoklad Rozpočet Rozpočet Rozpočet 

 2022 2023 2024 2025 

Predaj tovarov a služieb 84,24 100 100 100 

Z prenajatých priestorov a 

objektov 591,64 620 620 620 

Ostatné poplatky /správne/ 584 500 500 500 

Za materské školy a školské 

zariadenia 548,16 600 600 600 

Za stravné  1 947,46 2 500 2 500 2 500 

Úroky z vkladov spolu 0 20 20 20 

Z dobropisov 159,43 170 170 170 

Refundácie, vrátky 0 0 0 0 

Iné 735,25 60 60 60 

 Nedaňové príjmy SPOLU 4 650,18 4 570 4 570 4 570 

 

1.3. Granty a transfery: 



 

 

Názov 2022 2023 2024 2025   

Granty a transfery SPOLU    12 809,84 6 970 6 970 6 970 

 

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY A FINANČNÉ OPERÁCIE 
 

  Predpoklad Rozpočet Rozpočet Rozpočet 

Názov  2022 2023 2024 2025 

Kapitálové príjmy 35 889,96 28 377,50 0 0 

Finančné operácie 57 503,43 675 0 0 

PRÍJMY SPOLU 238 485,98 187 436,50 158 384 158 384 

  

Po prehodnotení a posúdení návrhu rozpočtu príjmov konštatujem, že je zostavený s 

náležitou opatrnosťou, zohľadňuje nepriaznivú situáciu a predpokladaný vývoj v Slovenskej 

republike a celej EÚ. Pri takto zostavenom  návrhu rozpočtu nehrozia riziká nenaplnenia 

navrhovanej príjmovej časti rozpočtu. 

 

ROZPOČET VÝDAVKOV 
 

 Na základe predpokladaných zdrojov v príjmovej časti bežného rozpočtu bol 

zostavený návrh rozpočtu výdavkov. Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov je zostavený 

tak, aby zabezpečil financovanie výkonu samosprávnych pôsobnosti obce, úhradu záväzkov, 

financovanie nákladov preneseného výkonu štátnej správy, financovanie výdavkov spojených 

so správou a údržbou majetku. 

 

E. ZHRNUTIE 

 
Rekapitulácia rozpočtu na rok 2023: 

 

Bežný rozpočet 

- príjmy                                    158 384,- € 

- výdavky                                 154 759,- €    

Kapitálový rozpočet 

- príjmy                                    28 377,50 € 

- výdavky                                   6 606,27 € 

Finančné operácie 

- príjmy                                           675,- € 

- výdavky                                26 071,23 € 

Rozpočet SPOLU 

- príjmy                                    187 436,50 €                          

- výdavky                                 187 436,50 € 

 

 Návrh rozpočtu obce Stebník na rok 2023 je vyrovnaný. 

 

 



 

 Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2024 – 2025 a  návrh rozpočtu obce na rok 

2023 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 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.  

 

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov 

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

a  zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy. 

 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami 

a internými predpismi obce. 

 

 Návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 – 2025 bol verejne 

sprístupnený v obci spôsobom na úradnej tabuli a webovom sídle 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. 

 

ZÁVER 
 

Na základe uvedených skutočností   o d p o r ú č a m   obecnému zastupiteľstvu obce Stebník 

 

schváliť 

 

            a/ návrh  rozpočtu obce Stebník na rok 2023 

 

zobrať na vedomie 

 

            b/ návrh rozpočtu obce Stebník na  roky 2024 a 2025. 

 

 

 

 

 

                                                                                        ........................................... 

                                                                                          Mgr. Mária Mihalíková 

                                     Hlavná kontrolórka obce Stebník 

 

 

 

 

V Stebníku, dňa  21.12.2022  

 

 

 

 



 

Návrh na uznesenie: 

 Uznesenie č.: ..............  

Obecné zastupiteľstvo v Stebníku zobralo na vedomie odporúčajúce stanovisko hlavnej 

kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a k viacročnému rozpočtu na roky 

2024-2025 a :  

a) schvaľuje predložený návrh rozpočtu na rok 2023 v objeme: bežné príjmy 158 384,- € 

bežné výdaje 154 759,- €.  Kapitálové príjmy 28 377,50 € kapitálové výdaje 6 606,27 €. 

Finančné operácie príjmové 675,- €. Finančné operácie výdavkové 26 071,23 €. Výdavkové 

finančné operácie vo výške 26 071,23 € sú pokryté z kapitálových príjmov. 

b) schvaľuje v zmysle § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

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

a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry počnúc rozpočtom obce na roky 

2023, 2024, 2025 a platí pre všetky rozpočty zostavené od dátumu schválenia obecným 

zastupiteľstvom 

c) berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2023 a 2024  

d) v súlade s § 11, odst. 4, písm., b zák. 369/1990 o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo 

splnomocňuje starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu v  rozsahu do 500,- € na položku 

bežného rozpočtu – t. j. presun medzi položkami bežného rozpočtu s tým, aby celkový 

výsledok bežného rozpočtu ostal zachovaný. Zmeny v kapitálovej oblasti ostávajú naďalej v 

kompetencií obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 


