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 STANOVISKO 
hlavnej kontrolórky Obce Letanovce 

k Návrhu rozpočtu obce Letanovce 

na roky 2019, 2020 a 2021.  
 

Odborné stanovisko predkladám v súlade s § 18 f, ods.1, písm. c zákona č.369/1999 Zb. 

o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. 

Odborné stanovisko k Návrhu rozpočtu Obce Letanovce bolo spracované na základe 

predloženého a zverejneného Návrhu rozpočtu na rok 2019, 2020 a 2021.  Pri spracovaní 

odborného stanoviska som vychádzala z predloženého Návrhu z nasledovných hľadísk: 

1. z hľadiska zákonnosti predloženého návrhu rozpočtu, 

2. z hľadiska metodickej správnosti predloženého návrhu rozpočtu. 
 

1. ZÁKONNOSŤ PREDLOŽENÉHO NÁVRHU ROZPOČTU  

1.1 Súlad návrhu rozpočtu so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

      Konečný 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 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 

predpisov a ÚZ č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti.  

Ku dňu spracovania tohto stanoviska nebol dopracovaný programový rozpočet, ktorý je 

potrebné dopracovať do termínu prerokovania a schvaľovania rozpočtu na rokovaní 

obecného zastupiteľstva. 
 

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce a ostatnými internými predpismi 

obce:  

• VZN č. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 

stavebné odpady.  

• VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

• Návrhom Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami. 

• Zásadami nakladania s majetkom obce. 

• Poriadok odmeňovania zamestnancov obce. 

• Zásady odmeňovania poslancov OZ. 
 

1.2 Dodržiavanie informačnej povinnosti zo strany obce. Návrh rozpočtu bol zverejnený 

na úradnej tabuli a webovom sídle obce v termíne od 18.10.2018 a bude zverejnený až do 

doby konania OZ, ktoré sa uskutoční  4.10.2018, čím bude splnená zákonom stanovená 

lehota t.j. najmenej 15 dní pred schválením rozpočtu  obecným zastupiteľstvom.  

Do doby spracovania tohto stanoviska neboli vznesené k zverejnenému Návrhu rozpočtu 

žiadne pripomienky, návrhy, požiadavky.  

 

2. METODICKÁ SPRÁVNOSŤ PREDLOŽENÉHO NÁVRHU ROZPOČTU. 

Konečný Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa záväznej rozpočtovej klasifikácie v súlade 

s opatrením MF SR, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia 

rozpočtovej klasifikácie, v znení neskorších predpisov.  

 

VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU  ROZPOČTU 

Návrh rozpočtu vychádza z Návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2019, 2020, 2021, 

ktorého súčasťou je aj rozpočet obcí, účinných VZN a vnútorných predpisov obce Letanovce, 
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uzatvorených zmlúv a z vývoja hospodárenia obce v roku 2018, priorít obce v rozpočtovom 

roku 2019 a nasledujúcich a reálne možnosti a potreby obce, vrátane rozvojových aktivít 

obce. 

 

TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU 

Konečný Návrh rozpočtu je spracovaný v členení podľa §9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. 
ako viacročný rozpočet. 

Viacročný rozpočet je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet obce na 

príslušný rozpočtový rok. Rozpočet na rok 2019  po jeho schválení bude záväzný, rozpočty 

na dva nasledovné roky 2020 a 2021 nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich 

ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch a to na základe hospodárenia obce 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku, potrieb a možnosti obce a vývoja štátneho rozpočtu 

v časti dani z príjmov zo závislej činnosti a výšky verejného dlhu. Konečný Návrh rozpočtu je 

v štruktúre v zmysle §9 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov 

v spojitosti s Čl.9 ods. 1 Ústavného zákona č.493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti, podľa, 

ktorého rozpočet musí byť zostavený najmenej na tri rozpočtové roky a musí obsahovať aj 

údaje o schválenom rozpočte na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti 

bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva 

rozpočtové roky. 

 

Návrh rozpočtu sa v súlade s §10, ods. 3  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy, vnútorne člení na: 

 

Bežný rozpočet, t. j. bežné príjmy a bežné výdavky, 

Kapitálový rozpočet, t. j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, 

Finančné operácie, t. j. príjmové  finančné operácie a finančné operácie – výdavky. 

 

Návrh rozpočtu na rok 2019 bol spracovaný v súlade so zákonom ako rozpočet vyrovnaný 

vo výške 1 477.935,54 € na strane príjmov aj strane výdavkov, členení: 

 

Príjmová časť rozpočtu       Výdavková časť rozpočtu 

 

bežné príjmy :                 1 477.935,54 €      bežné výdavky :          1 368.567,80 € 

kapitálové príjmy :                0,00 €      kapitálové výdavky :            32.537,00 € 

finančné operácie príjmov :      0,00 €      finančné operácie výdavkov:        76.830,74 €                                                                                                

Spolu rozpočet:            1 477.935,54 €            1 477.935,54 € 

 

V návrhu rozpočtu v príjmovej časti sú vyjadrené finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu 

v rámci financovania prenesených kompetencií štátu a v rámci výnosu dane z príjmov 

poukazovaného obci. 

 

Návrh rozpočtu je spracovaný ako vyrovnaný s rozvojový charakterom s tým, že bežný 

rozpočet je prebytkový vo výške  prebytku 109.367,74 €, kapitálový rozpočet je navrhnutý 

ako schodkový vo výške schodku -32.537,00 € a je krytý v  celom rozsahu  z prebytku 

bežného rozpočtu. Z prebytku bežného rozpočtu sú kryté aj finančné výdavky – splátky istiny 

úverov z predchádzajúcich období vo výške 76.830,74 €. 
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Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. 

 

 Z hľadiska vývoja rozpočtu obce oproti predchádzajúcemu rozpočtovému obdobiu 

hodnotím Návrh rozpočtu ako rozpočet stabilizovaný a rozvojový s poukázaním na  

prebytkový bežný rozpočet.  Rozvojové  investičné akcie obce na rok 2019 sú rozpočtované 

v  Návrhu rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021 vo výške 32.537,00 €. 

Rozvojové  investičné akcie v roku 2019 bude obec môcť realizovať aj zapojením 

prostriedkov rezervného fondu z prebytku hospodárenie za rok 2018 o čom rozhodne nové 

zloženie obecného zastupiteľstva podľa rozsahu investičných akcií. 

 Opatrenia na podporu finančnej stability verejného sektora v rozpočtovom 

hospodárení obce odporúčam najmä: 

 

• dôsledným a systematickým vymáhaním pohľadávok obce s využitím 

všetkých právnych nástrojov, 

• pravidelným splácaním záväzkov obce v dohodnutých termínoch, 

• prehodnocovaním zmluvných vzťahov s dopadom na hospodárnosť 

a efektívnosť pri využívaní majetku obce, 

• hospodárnym a efektívnym hospodárením s majetkom obce, 

• dôsledným dodržiavaním úsporných opatrení pri bežných výdavkoch, 

    

Z Á V E R : 

 

1. Konečný Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, ÚZ č. 493/2011 Z. z., s platnými VZN obce a ostatným internými 

predpismi obce a pre rok 2019 je spracovaný ako vyrovnaný rozpočet v štruktúre 

a členení v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 

 

2. Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený zverejnením  na úradnej tabuli  a na 

webovom sídle obce 15 dní pred jeho schválením  v obecnom zastupiteľstve.  

 

Na základe môjho odborného posúdenia a dostupných informácii a skutočností  mne 

známych v čase spracovania stanoviska za  predpokladu dopracovania Návrhu rozpočtu na 

rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 v členení na jednotlivé programy 

 

o d p o r ú  č a m 

     

Obecnému zastupiteľstvu v Letanovciach 

   

s c h v á l i ť  

  

 vyrovnaný  finančný rozpočet vo výške 1 477.935,54 € v členení na 11 programov  

 

obce L e t a n o v c e    n a   r o k   2 0 1 9 

   

 

V Poprade dňa 22.10.2018                                                Danuša Beláková 

                                                                                                     hlavná kontrolórka obce 

                   


