
   

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2020   a 
k návrhu viacročného rozpočtu obce Cabov na roky 2021 a 2022  
 
 

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

predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 

a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021 a 2022. 

 

 

A.  VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA  

 

a, Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu obce Cabov  

 

1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi  

 

Návrh rozpočtu obce  

- bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy  

- bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy, konkrétne s § 4, § 9 a § 10 

 

Návrh rozpočtu  

- zohľadňuje ustanovenia zákona č. 582/2004  Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, na základe ktorého bolo vydané 

príslušné VZN 

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

- zohľadňuje ustanovenia zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných  škôl,  

stredných škôl a školských zariadení  

- zohľadňuje opatrenie MF SR č. MF/010175/2004 - 42 zo dňa 08.12.2004 v znení  

neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia 

a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie  

 

2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce Cabov 

 

Návrh rozpočtu bol zverejnený v dostatočnom predstihu v obci obvyklým spôsobom – na úradnej 

tabuli obce (dňa 25.11.2019) v zákonom stanovenej lehote, teda najmenej 15 dní pred jeho 

schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

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, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.  

 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej 

správy na roky 2010 až 2012 č. MF/10655/2009 - 411 (zverejnenej vo Finančnom spravodajcovi 

č.4/2009)   

 

 



   

 

 

 

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU  

 

Návrh rozpočtu vychádza  

− z vývoja hospodárenia obce v roku 2019 a v predchádzajúcich sledovaných rokoch 

− z reálnych možností obce 

 

C.  TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU  

 

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

územnej samosprávy v členení podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona na:  

a)  rozpočet na príslušný rozpočtový 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) – t.j. rok 

2022  

 

Rozpočet na roky 2021 a 2022 (rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky majú len orientačný 

charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch) je v súlade s § 10 ods. 3 

až 7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a je vnútorne 

správne 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 návrhu rozpočtu sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených 

kompetencií štátu. 

 

 

D. ZHRNUTIE  

 

Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2022 je v základných rysoch spracovaný 

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi – zákonom č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej  správy a zákonom  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a tiež aj zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci vyvesením na úradnej  tabuli 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. 

 

Predložený návrh rozpočtu obce po prerokovaní a schválení jeho zmien 

 

 

odporúčam schváliť. 

 

 

V Cabove, 03.12.2019                                                                           Mgr. Alena Lengelová 

                                                                                                                   HK obce Cabov 


