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Hlavná kontrolórka Obce Gyňov 

 

 

 

STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY K NÁVRHU VIACROČNÉHO 

ROZPOČTU OBCE GYŇOV NA ROKY 2022 - 2024 

 

 

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 Gyňov na roky 2022 – 2024 

a k návrhu rozpočtu obce na rok 2022: 

 

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 a k návrhu 

rozpočtu obce na rok 2022 (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo spracované na základe 

predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2024 a návrhu rozpočtu na rok 

2022, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 a 10 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 2022 – 2024 a  návrhu rozpočtu obce na rok 2022 (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. 493/2011 Z. z. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti 

 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 Gyňov o miestnych daniach na 

území obce Gyňov č.6/2019 

 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., na základe ktorého v súlade s § 3 

predmetného zákona výnos dane z príjmov fyzických osôb je v príslušnom rozpočtovom roku 
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príjmom rozpočtov obcí vo výške 70 %, v zmysle ktorého je podiel pre rok 2022 (vrátane 

predchádzajúcich rokov pre porovnanie) uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

 

Rok Počet 

obyvateľo

v 

 

Počet 

obyvateľov 

62+ 

k 1.1. 

Prepočítaný 

počet žiakov 

Podiel na dani 

z príjmov FO 

pre prísl. rok 

vrátane 

zúčtovania za  

predch. rok v 

EUR 

Skutočnosť Rozdiel 

oproti 

predchádz. 

roku 

2018 643 

k 1.1.2017 

118  

k 1.1.2017 

743,1 182 054   

2019 672 

k 1.1.2018 

125  

k 1.1.2018 

812,2 217 232 220 851,83  

2020 677 

k 1.1.2019 

130  

k 1.1.2019 

749,7 206 475 213 188,68 

 

- 7 663

,15 

2021 688 

k 1.1.2020 

141  

k 1.1.2020 

792,8 216 495 228 527,25 +  15 338,57 

2022 680 

k 1.1.2021 

142  

k 1.1.2021 

756,8 232 713   

2023 

 
 

  264 494   

2024 

 
 

  280 165   

 

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 na území obce Gyňov č. 6/2019. 

 

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 

  

Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom, 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 bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR 

z 8.decembra 2004, č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, 

organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení 

opatrenia z 28. marca 2006 (č. MF/008978/2006-421), opatrenia z 23. apríla 2008 (č. 

MF/009212/2008-421), opatrenia z 20. mája 2010 (č. MF/011928/2010-421), opatrenia z 18. 

augusta 2010 (č. MF/021218/2010-421), opatrenia z 29. októbra 2010 (č. MF/025825/2010- 

421), opatrenia z 20. februára 2012 (č. MF/010211/2012-421), opatrenia zo 4. decembra 2013 

(č. MF/23213/2013-421), opatrenia z 12. novembra 2014 (č. MF/19698/2014-421), opatrenia 

zo 16. septembra 2015 (č. MF/017458/2015-421), opatrenia zo 16. marca 2016 (č. 

MF/009798/2016-421), opatrenia z 18. mája 2016 (č. MF/013944/2016-421), opatrenia zo 7. 

decembra 2016 (č. MF/019194/2016-421), opatrenia z 26. apríla 2017 (č. MF/008740/2017- 
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421) a opatrenia zo 17. októbra 2018 (č. MF/013593/2018-421), ktorá je záväzná pri 

zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.  

 

Návrh rozpočtu je predložený na schválenie v rozsahu ustanovenia zákona č. 583/2004 Z.z. 

v z.n.p., § 10 ods. 4, ktorý stanovuje, že: „Rozpočet obce sa predkladá na schválenie obecnému 

zastupiteľstvu v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie 

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

Obdobne je dodržaná podmienka podľa § 10 ods. 3 uvedeného zákona, ktorá ustanovuje, že 

rozpočet má byť členený na a) bežné príjmy a bežné výdavky („bežný rozpočet“), b) kapitálové 

príjmy a kapitálové výdavky („kapitálový rozpočet“) a c) finančné operácie.  

 

 

3.  Metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu  

Obec v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách neuplatňuje  

programový rozpočet. Podľa údajov Štatistického  úradu SR Obec Gyňov mala k 1.1.2021 

680 obyvateľov, t.z., že nemusí ešte predkladať programový rozpočet. 

                      B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU 
 

Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2022 – 

2024, z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 – 2024 a  z vývoja hospodárenia obce 

v roku 2021 a v predchádzajúcich sledovaných rokoch. 

 

 

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 2022,  

b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku -  rok 2023, 

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

2024. 

 

Viacročný rozpočet na roky 2022 – 2024 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 2022 – 2024 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. 

 

Vo viacročnom rozpočte na roky 2022 – 2024 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci 

financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným 

a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 

ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu. 
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D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU 
 

 

Na schválenie je predložený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 a  návrhu 

rozpočtu obce na rok 2022 na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie. Po 

rekapitulácii jednotlivých kategórii predložený návrh rozpočtu predstavuje celkom:   

 

 

Bežný rozpočet:  

Rozpočtové roky 2022 2023 2024 

Bežné príjmy celkom  315 443 303 270 303 270 

Bežné výdavky celkom 280 644 289 470 289 470 

Rozdiel (+) +34 799 +13 800 +13 800 

 

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

samosprávy, § 10 ods. 7, kde je stanovené, že bežný rozpočet je obce povinná zostaviť ako 

vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet na rok 2022 je zostavený ako prebytkový vo 

výške prebytku. 

 

Kapitálový rozpočet: 

Rozpočtové roky 2022 2023 2024 

Kapitálové príjmy celkom  289 000 0 0 

Kapitálové výdavky celkom 368 340 13 800 13 800 

Rozdiel (+) -79 340 - 13 800 -13 800 

 

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Podľa citovaného zákona kapitálový 

rozpočet môže byť zostavený ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet môže 

byť schodkový, ak je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu, zostatkami 

finančných prostriedkov z minulých rokov, resp. návratnými zdrojmi financovania.   

 

Finančné operácie: 

Rozpočtové roky 2022 2023 2024 

Príjmové finančné operácie 

celkom  

44 541 0 0 

Výdavkové finančné operácie 

celkom 

0 0 0 

 
Rozpočet celkom: 

Rozpočtové roky 2022 2023 2024 

Príjmy celkom  648 984 303 270 303 270 

Výdavky celkom 648 984 303 270 303 270 

Hospodárenie obce: 

Schodok/prebytok 

0 0 0 
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E. ZHRNUTIE 
 

 

ČÍSLO TEXT 

 

BEŽNÉ KAPITÁLOVÉ FINANČNÉ 

OPERÁCIE 

100 Daňové príjmy 267 313   

200 Nedaňové príjmy 31 900   

300 Granty a transfery 16 230 289 000  

400 Príjmy z transakcií 

s finančnými aktívami 

a finančnými pasívami 

  44 541 

SPOLU  315 443 289 000 44 541 

500 

 

Prijaté úvery, pôžičky 

a návratné finančné 

výpomoci 

   

600 

 

Bežné výdavky 280 644   

700 Kapitálové výdavky  368 340  

800 Výdavky z transakcií 

s finančnými aktívami 

a finančnými pasívami 

   

ROZDIEL  34 799 - 79 340 44 541 

 

Rekapitulácia rozpočtu na rok 2022: 

Bežný rozpočet 

-príjmy 315 443 eur  

-výdavky 280 644 eur 

 

Kapitálový rozpočet 

-príjmy 289 000 eur 

-výdavky 368 340 eur 

 

Finančné operácie 

-príjmy   44 541 eur 

-výdavky           0 eur 

 

ROZPOČET SPOLU 

-príjmy 648 984 eur  

-výdavky 648 984 eur 

 

 

V prípade predloženého rozpočtu sa počíta vykrytie schodku rozpočtu zisteného podľa § 10 

ods. 3 písm. a) a b) z prebytku bežného rozpočtu a zo zdrojov z minulých rokov. 

Zostatok rezervného fondu je  62,960.45   eur 

 

Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 a  návrh rozpočtu obce na rok 2022 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 
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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 verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým 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 

Gyňov  

 

schváliť 

návrh rozpočtu Obce Gyňov na rok 2022 

 

zobrať na vedomie 

návrh rozpočtu Obce Gyňov na rok 2023 a 2024 

 

                                                                                     

 

V Gyňove, 22.2.2022 

 

 

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

                                                                                        PhDr. Ing. Marcela Jokeľová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


