Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu
obce Nová Vieska na rok 2022

V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a
k viacročnému rozpočtu.
Odborné stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu obce na rok
2022 a viacročného rozpočtu v súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „o rozpočtových pravidlách“).
VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE
NOVÁ VIESKA NA ROK 2022
Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu obce
Nová Vieska na rok 2022 a viacročného rozpočtu (ďalej len „návrh rozpočtu“) z dvoch hľadísk,
a to:
1. zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu
2. metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
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 znení neskorších
predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách. Návrh rozpočtu zohľadňuje
aj ustanovenia zákonov:
 č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady
 č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov.
 č. 493/2011 Z. z. ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti
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1.2 Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2022 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 znení neskorších predpisov, ktorá je záväzná
pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.
Návrh rozpočtu na rok 2022 je predložený na schválenie obecnému zastupiteľstvu v rozsahu §
10 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách.
Obdobne je dodržaná podmienka § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách ktorý
ustanovuje, že rozpočet ma byť členený na :
a) bežné operácie ( bežné príjmy bežné výdaje)
b) kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdaje)
c) finančné operácie
Obec v súlade s § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách neuplatňuje programový
rozpočet.
Charakteristika návrhu rozpočtu
Rozpočet na rok 2022
Na schválenie je predložený návrh rozpočtu obce na rok 2019 na úrovni hlavných kategórií
ekonomickej klasifikácie. Po rekapitulácií jednotlivých kategórií predložený rozpočet
predstavuje nasledovné objemy:
Bežný rozpočet spĺňa podmienku § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových, kde je stanovené, že
bežný rozpočet je obec povinná zostaviť ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet na
rok 2022 je postavený ako vyrovnaný.
Viacročný rozpočet
Návrh viacročného rozpočtu je spracovaný podľa § 9 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách
v členení podľa na:
a) návrh rozpočtu na rok 2022
b) rozpočet na roky nasledujúce po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet t.j. na roky
2023 a 2024
Návrh viacročného rozpočtu bol zostavený v súlade s § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových
pravidlách t.j. v členení hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie pri rešpektovaní § 9 ods. 3
zákona o rozpočtových pravidlách.
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Zhrnutie
Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a návrh viacročného rozpočtu obce 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 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s internými predpismi obce.
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej
lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením podľa § 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 v Novej Vieske
schváliť predloženého návrhu rozpočtu na rok 2022 a branie na vedomie návrh viacročného
rozpočtu na roky 2023 a 2024.

Mgr. Monika Szarka
hlavná kontrolórka obce Nová Vieska

V Novej Vieske, dňa 17.11.2021
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