
Správa hlavného kontrolóra obce pre Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov k 
návrhu rozpočtu na roky 2019-2021 

 
 

V súlade s ustanovením ods. 1. písm. c, §18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien 
a doplnkov predkladám stanovisko k návrhu rozpočtu obce Hýľov na roky 2019-2021. 
 
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, 
- a opatrenia MF SR z 8.12.2004, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná, funkčná a ekonomická 
klasifikácia rozpočtu. 
 
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. 
 
Povinnosť zostavovania viacročného rozpočtu ukladá obciam ustanovenie § 9 zákona o rozpočtových 
pravidlách. Viacročný rozpočet obce má zohľadňovať najmä základné úlohy obce pri výkone samosprávy 
ako aj starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov, úlohy úseku preneseného 
výkonu štátnej správy na samosprávu a v neposlednom rade dlhodobé strategické ciele a zámery obce. 
 
Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. 
MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z. n. p., ktorá je 
záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy. 
 
Rozpočet na príslušný rozpočtový rok (2019) je záväzný a rozpočty na nasledujúce dva roky sú orientačné 
a upresňujú sa v ďalšom rozpočtovom roku. Rozpočet na rok 2019 obecné zastupiteľstvo schvaľuje a na roky 
2020 a 2021 berie na vedomie. 
 
Návrh rozpočtu na rok 2019 bol zverejnený dňa 14.12.2018 na verejnú diskusiu v zmysle Zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy minimálne 15 dní pred jeho schvaľovaním obecným 
zastupiteľstvom. 
 
Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok ako aj na nasledujúce dva roky sa zostavuje v súlade s § 10 
zákona 583/2004, to znamená ako vyrovnaný alebo prebytkový. Návrh rozpočtu na rok 2019 je vyrovnaný a 
vychádza  z vývoja hospodárenia obce v rokoch 2016 – 2018. 
 
Viacročný rozpočet na roky 2019 – 2021 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. 

  ROK 2019 2020 2021 
Príjmy - bežný rozpočet 194.966 194.966 194.966 

Výdavky - bežný rozpočet   174.250 174.160 174.160 

Prebytok bežného rozpočtu: + 20.716 +20.806 +20.806 

         

Príjmy - kapitálový rozpočet 320.000 0 0 

Výdavky - kapitálový rozpočet 334.716 0 0 

Schodok kapitálového rozpočtu: -14.716 0 0 

         

Príjmy - Finančné operácie 0 0 0 

Výdavky - Finančné operácie 6.000 6.000 6.000 

Schodok finančných operácií: -6.000 -6.000 -6.000 

         

Celkové príjmy 514.966 194.966 194.966 

Celkové výdavky 514.966 180.160 180.160 

Prebytok celkového rozpočtu: 0 +14.806 +14.806 
 
Obec je povinná poskytovať do rozpočtového informačného systému pre samosprávu – RISSAM, v 
správe ministerstva financií, rozpočet, údaje o schválenom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a 
rozpočtov na nasledujúce roky viacročného rozpočtu najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa 
schválenia rozpočtu orgánom obce, príslušným podľa osobitných predpisov.  
Ak je rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok schválený do 31. decembra bežného roka, obec 
poskytuje údaje schváleného rozpočtu, v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej 
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, najneskôr do 10. januára nasledujúceho rozpočtového roka a 
schválený rozpočet na príslušný rozpočtový rok a rozpočty na nasledujúce roky viacročného rozpočtu 
najneskôr do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roka, pričom počas rozpočtového provizória, 
obec poskytuje v tomto rozsahu a termínoch, údaje schváleného rozpočtu predchádzajúceho 
rozpočtového roka. 
 
Dňa 12.12.2018 Ministerstvo financií SR zverejnilo podiel obce na výnose DPFO na rok 2019 vo 
výške 159.716 eur. Tento podiel bol zapracovaný do návrhu rozpočtu na rokovanie obecného 
zastupiteľstva. 
 
Záver: 
 
Predložený návrh rozpočtu na rok 2019, ktorý je základom finančného hospodárenia obce a je 
pripravený v súlade s platnou legislatívou, odporúčam prerokovať a schváliť a rozpočet  na rok 2020 
a 2021 odporúčam zobrať na vedomie. 
 
 
V Hýľove, dňa 15.12.2018   
 
                            Ing. Gabriela Dorovová 


