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STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE HAŽÍN  

K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROKY 2016 - 2018 

 

 

 

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

predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Hažín na roky 2016 až 2018. 

 

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Hažín na roky 2016-2018( ďalej len „stanovisko“) 

som spracovala na základe predloženého návrhu rozpočtu obce Hažín na roky 2016-2018. 

 

 

VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K ROZPOČTU  

OBCE  

 

Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu obce 

Hažín na roky 2016-2018 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z dvoch hľadísk: 

 

 

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu  

1.1 Súlad so všeobecnými právnymi predpismi 

 

 

Návrh rozpočtu na roky 2016-2018 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so 

zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu obce tiež 

rešpektuje zákon 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 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.3/2014 (ďalej len VZN).  

 

1.2 Dodržiavanie informačnej povinnosti zo strany obce 

 

Návrh rozpočtu obce na roky 2016-2018 bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce 

v zákonom stanovenej lehote , t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods.3 

zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
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2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu  

 

Predložený  návrh rozpočtu bol vypracovaný v súlade s § 9 zákona 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Na základe toho bol vypracovaný viacročný 

rozpočet na roky 2016, 2017 a 2018. Záväzný je len návrh rozpočtu na príslušný rozpočtový rok 

2016. Príjmy a výdavky navrhnutých rozpočtov na roky 2017 a 2018 nie sú záväzné, majú len 

informatívny charakter. Návrh rozpočtu na rok 2015 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 z. n. p., ktorá je záväzná pri 

zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy. Obec v súlade s § 4 zák. 426/2013 o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy neuplatňuje programový rozpočet. 

 

 

R O Z P O Č E T  N A  R O K Y  2016, 2017, 2018 

 

 

Rozpočet 2016 2017 2018 

Príjmy celkom 121 473 120 073 118 908 

z toho :    

Bežné príjmy 121 473 120 073 118 908 

Kapitálové príjmy 0 0 0 

Finančné príjmy 0 0 0 

Výdavky celkom 109 371 108 621 108 411 

z toho :    

Bežné výdavky 107 571 106 821 106 611 

Kapitálové výdavky            0      0 0 

Finančné výdavky     1 800     1 800 1800 

Bežný rozpočet obce celkom 

 + prebytok –schodok rozpočtu 

12 102     11 452 10 497 

Kapitálový rozpočet celkom 

+ prebytok – schodok rozpočtu 

0 0 0 

Finančné operácie celkom  

+ prebytok – schodok rozpočtu 

-1800 -1800 -1800 

 

 Bežný rozpočet spĺňa podmienku zákona  583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy, § 10 odst.7, kde je stanovené, že bežný rozpočet je obec povinná zostaviť ako 

vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet na rok 2016 je zostavený ako prebytkový vo 

výške 12 102 €. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2015 obec počíta s vyššími príjmami  o 13 

787,00 € , čo predstavuje  sumu 121 473,00 € v roku 2016. Najväčšiu časť prírastku príjmov 

predstavujú príjmy z podielových daní z príjmov fyzických osôb vo výške 68 000,00 €. Druhou 

najvyššou položkou sú príjmy z daní z nehnuteľností vo výške 33 500,00 €. Obec nerozpočtuje 

v nasledujúcom roku žiadne kapitálové príjmy ani žiadne finančné operácie.  

 

 

Obec v roku 2016 predpokladá výdavky bežného rozpočtu vo výške 107 571,00 €, čo 

predstavuje nárast oproti schválenému rozpočtu roku 2015 o 7 814,00 €. Najvyššiu časť 

rozpočtovaných výdavkov bežného rozpočtu tvoria mzdy, platy, poistné a príspevky do 

poisťovní a tiež tovary a služby.   Obec nerozpočtuje  v roku 2016 žiadne kapitálové výdavky. 

Čo sa týka finančných operácií je rozpočtovaných 1800,00 €.   
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Z H R N U T I E 

 

Návrh rozpočtu obce na rok 2016 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 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 . 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými 

predpismi obce. 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. 

 

 

Z Á V E R 

 

Na základe uvedených skutočností odporúčam Obecnému zastupiteľstvu obce Hažín 

predložený návrh rozpočtu na rok 2016 schváliť a vziať na vedomie návrh rozpočtu na 

roky 2017 a 2018.    

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Marcela Koščová, hlavný kontrolór obce                  

 

V Michalovciach ,  dňa 02.12.2015 


