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OBEC DLHÁ NAD KYSUCOU 

 

Materiál na rokovanie 

obecného zastupiteľstva dňa .................. 2017                   Bod č.................... 

 

 

 

Stanovisko k Návrhu rozpočtu obce  

DLHÁ NAD KYSUCOU  na rok 2018 

 
 

 

MATERIÁL OBSAHUJE: 

1. Návrh uznesenia 

2. Dôvodová správa 

3. Stanovisko miestneho kontrolóra 

k Návrhu rozpočtu na rok 2018  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Dôvodová správa 

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

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladám Obecnému 

zastupiteľstvu „Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2018, ktorý bol v zmysle zákona viac ako 15 

dní pred rokovaním v obecnom zastupiteľstve  zverejnené v obci spôsobom obvyklým. 

Predkladám ho na rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré bude konané dňa .....................    

2017. 

 

 

Uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e  n a  v e d o m i e  predložené Stanovisko k Návrhu rozpočtu  

Obce Dlhá nad Kysucou na  rok 2018. 

 

 

 

 
Vypracovala a predkladá: Ing. Gabriela Kvašňovská 

                                           Hlavný  kontrolór obce 
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S T A N O V I S K O 

 

HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE  

K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE DLHÁ NAD KYSUCOU NA ROK 2018 

 

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

doplnkov predkladám stanovisko k návrhu rozpočtu Obce na rok 2018.  

 

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA :  

 

Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Dlhá nad Kysucou na rok 2018 (ďalej len „návrh rozpočtu“), 

predloženého na rokovanie Obecného zastupiteľstva Dlhá nad Kysucou, je spracované na základe 

zákona § 18f, ods.1, písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „v znp.“). Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala zo 

zverejneného a predloženého návrhu rozpočtu za rok 2018, z rozpočtu na rok 2017 vrátane zmien 

a zo skutočnosti k 31.10.2017. 

 

 

1. Súlad s vybranými predpismi 

Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi:  

 

Pre spracovanie návrhu rozpočtu platia:  

- zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení    

niektorých zákonov v z.n.p.,  

- zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z.n.p. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých prepisov č. 583/2004 Z. z., 

- č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p. 

a ostatné súvisiace právne normy, 

- č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 

stavebné odpady v z.n.p. 

  

        Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými predpismi obce: 

- Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce 

o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti, všeobecne záväzným nariadením 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

(VZN obce) 

 

Dodržanie informačnej povinnosti obce:  

- Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom (úradná tabuľa), v súlade s § 9 

ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. v z.n.p. 

 

Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu: 

- Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy - Subjekty verejnej správy 

používajú na zostavenie návrhu svojho rozpočtu rozpočtovú klasifikáciu schválenú opatrením 

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová 
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klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č. 

MF/010175/2004-42 (Finančný spravodajca č. 14/2004) v znení neskorších predpisov.   

- Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. marca 2006, ktorým sa mení 

a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 

MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a 

ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie - Funkčná klasifikácia sa použije v zmysle 

vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 195/2003 Z. z., ktorou sa vydáva 

štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy. Výdavky sa rozpíšu do najnižšej úrovne 

funkčnej klasifikácie. 
 

 

2. Formálna stránka: 

Návrh rozpočtu Obce Dlhá nad Kysucou na rok 2018 je vypracovaný v súlade s dikciou zákona č. 

583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Predložený návrh rozpočtu obsahuje 

číselné vyjadrenie  oblastí, ktoré chce obec realizovať a zohľadňuje rozpracovanie výdavkov 

v zmysle plánovaných programov. 

 

Výhľad na roky 2019-20 vychádza z plánu roka 2018, s ktorým je totožný. Uvedený výhľad obec 

zadáva do rozpočtového informačného systému pre samosprávu (RIS.SAM), čo je centrálny 

informačný systém Ministerstva financií Slovenskej republiky a ktorého hlavnou funkciou je zber 

rozpočtových údajov subjektov územnej samosprávy pre potreby zostavovania a sledovania 

rozpočtu verejnej správy; zber finančných a účtovných výkazov.  

 

 

 

Na schválenie je predložený návrh rozpočtu obce na rok 2018 nasledovne: 

 

Členenie rozpočtu na rok 2018 

Bežné príjmy 

V návrhu  rozpočtu  obce  na  rok  2018 sú  bežné  príjmy  rozpočtované  v celkovej výške 341 

237 €. Prehľad rozpočtovaných bežných príjmov podľa hlavných kategórii príjmov je uvedený 

v nasledujúcej tabuľke:                                   

Názov Suma v € 

Daňové príjmy 199 327 

Nedaňové príjmy 106 910   

Granty a transfery   35 000 

Rozpočet bežných príjmov          341 237 
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Daňové príjmy 

Najvýznamnejšou položkou daňových príjmov v návrhu rozpočtu obce na rok 2018 je: 

 výnos dane z príjmu poukázaný obci (podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného 

predpisu)  

Výnos dane z príjmu poukázaný obci je plánovaný vo výške 190 000 €. Táto položka vyjadruje 

predpokladané legislatívne zmeny, ktoré sa prejavia na poukázaní finančných prostriedkov obci, 

vývoj reálneho zasielania finančných prostriedkov obci a porovnanie so skutočnosťou 

predchádzajúcich rokov. 

Ostatné daňové príjmy sú daň z pozemkov, stavieb a odpad. 

 

Nedaňové príjmy  

Túto časť príjmov tvoria: 

– príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, kde podstatnú položku tvorí prenájom bytov. 

V tejto oblasti príjmov sa očakáva  výber v sume 100 000 €, ktorý je v porovnaní s minulým 

rokom vyšší, predpoklad vychádza z uhradenia dlžného nájomného v roku 2018. Zvyšné nedaňové 

príjmy predstavujú poplatky za školské zariadenia, administratívne poplatky od občanov. 

 

Granty a transfery  (dotácie zo ŠR) 

Na  rok  2018 sa granty a  transfery rozpočtujú vo výške 35 000 €, pričom podstatnú časť tvoria 

finančné prostriedky z Ministerstva školstva SR na zabezpečenie bežných výdavkov na úseku 

vzdelávania v rámci preneseného výkonu štátnej správy.  

 

Kapitálové príjmy  

Prostredníctvom kapitálových príjmov prebieha spôsob refundácie investičných nákladov. V roku 

2018 sú rozpočtované vo výške 317 499,96 €, čo je suma refundácie, ktorú obec očakáva 

v budúcom roku za miestne komunikácie. V roku 2017 bol z tohto titulu zaznamenaný kapitálový 

výdavok.  

 

Finančné operácie   

Sú prevodovým mostíkom k bežným a kapitálovým príjmom. V súčasnosti nie je možné určiť 

výšku tejto položky.  

 

Celkový rozpočet príjmov (bežných – daňových, nedaňových a kapitálových) na rok 2018 

predstavuje výšku 658 736,96 €. 
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Výdavky 

Prehľad rozpočtovaných výdavkov podľa hlavných kategórii výdavkov je uvedený v nasledujúcej 

tabuľke: 

Názov Suma v € 

Bežné výdavky      251 816,92 

Kapitálové výdavky                 0 

Výdavkové fin. Operácie      406 920,04 

Rozpočet výdavkov       658 736,96 

 

Bežné výdavky 

Rozpočtovanie výdavkov vychádza z dlhodobých ukazovateľov a možno ho hodnotiť ako 

primerané.  Významnú zložku tvoria mzdy zamestnancov obce + poistné, energie, vodné a stočné, 

poplatky bankám, nakladanie s odpadmi, údržba miestnych komunikácií, údržba bytových domov, 

havarijné stavy, ale aj prevod výdavkov MŠ a ZŠ. 

 

Kapitálové výdavky  

Sú tu výdaje súvisiace s rozvojovými akciami obce, ktoré majú investičný charakter a zvyšujú 

majetok obce. 

V predloženom rozpočte na rok 2018 neboli kapitálové výdavky rozpočtované.  

 

Výdavkové finančné operácie  

Výdavkové finančné operácie zahŕňajú : 

- splátku istiny úveru zo ŠFRB ( ide o realizáciu panelových domov) a splátku istiny úveru v 

PRIMA banke ( úver na realizáciu obecného úradu).....22% z FO 

- zábezpeka UNI – Credit – rekonštrukcia MK – preklenovací úver na vyplatenie dodávateľa 

– realizátora predmetnej rekonštrukcie MK, uvedená položka sa bude nachádzať v roku 

2018 po refundácii nákladov z PPA v položke kapitálové príjmy (78% z celkových FO) 

 

Záver 

      Návrh rozpočtu obce na rok 2018 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, je v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami Obce Dlhá nad Kysucou. Návrh 

rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre a v dostatočnom rozsahu. Je predpoklad, že 

zostaveným rozpočtom budú zabezpečené všetky základné funkcie samosprávy.  
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Podľa  § 11 ods. 4 písm. b) zák. č. 369/1990 Zb. je obecnému zastupiteľstvu v rámci rozhodovania 

o základných otázkach života obce vyhradené schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny. 

Na základe uvedeného odporúčam Obecnému zastupiteľstvu obce Dlhá nad Kysucou: 

Návrh rozpočtu Obce Dlhá nad Kysucou na rok 2018  - schváliť.  

 

 

V Dlhej nad Kysucou dňa 19.11.2017 

 

 

 

 

 

   Ing. Gabriela Kvašňovská 

      hlavný kontrolór obce  
 

 


