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Obec Kordíky – hlavná kontrolórka obce 

Kordíky 59, 976 34 Tajov 

________________________________________________________________ 

Číslo: 13/2021/SJ       Kordíky 3. december 2021 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
rozpočtu obce Kordíky 

 

V zmysle § 18f ods. 1 písmeno c) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Kordíky: 

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo spracované na 
základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu obce a návrhu rozpočtu na roky 2022, 2023, 
2024, ktoré boli spracované v súlade s § 9 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 a návrhu rozpočtu na rok 2022 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z hľadiska zákonnosti, ako 
aj z hľadiska metodickej správnosti a odbornosti jeho zostavenia a predloženia na schválenie 
obecnému zastupiteľstvu (ďalej len „OZ“). 

1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi  

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, konkrétne: 

- zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z.n.p., 

- zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z.z.“). 

Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia:  

- zákona 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 bolo vydané Všeobecne záväzné nariadenie obce 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej 
len VZN). 
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- zákona 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. 

- ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce Kordíky 

Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli a stránke obce dňa 23.11.2021 v zákonom 
stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 
o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU 

Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2022, 2023 a 
2024 a z vývoja hospodárenia obce v roku 2021 a v predchádzajúcich sledovaných rokoch. 

Viacročný rozpočet sa považuje za strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom sú 
vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov na tri rozpočtové roky. 

 

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, 

b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku, 

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

Viacročný rozpočet na roky 2022 až 2024 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje 
rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je po jeho 
schválení OZ 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, 2023 a 2024 sa 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 člení 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, 2023 a 2024 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci 
financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným 
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a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým 
sa poskytli prostriedky z rozpočtu, k rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov. 

 

D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU 

Na prerokovanie je predložený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 s nasledovnými 
východiskovými ukazovateľmi: 

 

Rozpočet celkom: 

Rozpočtové roky 2022 2023 2024 

Príjmy celkom 266.180,- 216.580,- 219.000,- 

Výdavky celkom 266.180,- 216.580,- 219.000,- 

Hospodárenie obce: prebytok 
rozpočtu – schodok rozpočtu 

0,- 0,- 0,- 

 

Bežný rozpočet: 

Rozpočtové roky 2022 2023 2024 

Bežné príjmy celkom 181.180,- 181.580,- 184.000,- 

Bežné výdavky celkom 180.710,- 179.300,- 183.450,- 

Hospodárenie obce: prebytok 
rozpočtu – schodok rozpočtu 

+470,- +2.280,- +550,- 

 

Kapitálový rozpočet: 

Rozpočtové roky 2022 2023 2024 

Kapitálové príjmy celkom 0,- 0,- 0,- 

Kapitálové výdavky celkom 85.470,- 37.280,- 15.550,- 

Hospodárenie obce: prebytok 
rozpočtu – schodok rozpočtu 

-85.470,- -37.280,- -15.550,- 
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Finančné operácie: 

Rozpočtové roky 2022 2023 2024 

Príjmové finančné operácie 
celkom 

85.000,- 35.000,- 35.000,- 

Výdavkové finančné operácie 
celkom 

0,- 0,- 0,- 

Hospodárenie obce: prebytok 
rozpočtu – schodok rozpočtu 

+85.000,- +35.000,- +35.000,- 

 

ROZPOČET PRÍJMOV 

Vývoj príjmovej časti rozpočtu 

Rok Rozpočet celkových príjmov Skutočnosť naplnenia celkových príjmov 

2019 321.901,12 328.230,72 

2020 270.743,44 269.675,07 

2021 305.008,11 Nie je v súčasnosti možné vyčísliť 

Návrh 2022 266.180,-  

 

V tabuľke sú prehľadným spôsobom spracované základné údaje pre porovnanie vývoja príjmov za 
sledované obdobie. 

 
1. Bežné príjmy 

Bežné príjmy sú tvorené z daňových príjmov (dane z príjmov fyzických osôb – podielovej dane zo 
štátneho rozpočtu), miestnymi daňami a poplatkami za tovary a služby, t. j. poplatkami, ktoré obec 
vyberie od svojich občanov. 

Rok Rozpočet bežných príjmov Skutočnosť naplnenia bežných príjmov 

2019 172.863,10 179.192,70 

2020 186.333,12 185.264,75 

2021 191.479,99 Nie je v súčasnosti možné vyčísliť 

Návrh 2022 181.180,-  

 

 



Strana 5 z 7 

 

2. Kapitálové príjmy 

Kapitálové príjmy sú tvorené hlavne predajom majetku obce. 

Vývoj kapitálových príjmov 

Rok Rozpočet kapitálových príjmov Skutočnosť naplnenia kapitálových 
príjmov 

2019 83.775,93  83.775,93 

2020 0,- 0,- 

2021 51.000,- Nie je v súčasnosti možné vyčísliť 

Návrh 2022 0,-  

 

3. Príjmové finančné operácie 

Príjmové finančné operácie sú tvorené výsledkom hospodárenia obce za predchádzajúci rok 
a zostatkom prostriedkov z predchádzajúcich rokov. 

Vývoj príjmových finančných operácií 

Rok Rozpočet príjmových finančných 
operácií 

Skutočnosť naplnenia príjmových 
finančných operácií 

2019 65.262,09 65.262,09 

2020 84.410,32 84.410,32 

2021 62.528,12 Nie je v súčasnosti možné vyčísliť 

Návrh 2022 85.000,-  

 

ROZPOČET VÝDAVKOV 

Vývoj výdavkovej časti rozpočtu 

Rok Rozpočet celkových výdavkov Skutočnosť naplnenia celkových 
výdavkov 

2019 272.638,- 268.330,24 

2020 202.065,27 180.999,40 

2021 230.097,23 Nie je v súčasnosti možné vyčísliť 

Návrh 2022 266.180,-  
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1. Bežné výdavky 

Vývoj bežných výdavkov 

Bežné výdavky sú tvorené výdavkami na prevádzku obce. 

Rok Rozpočet  bežných výdavkov Skutočnosť naplnenia bežných výdavkov 

2019 145.686,55 141.378,79 

2020 154.640,27 137.421,44 

2021 145.544,03 Nie je v súčasnosti možné vyčísliť 

Návrh 2022 180.710,-  

 

2. Kapitálové výdavky 

Vývoj kapitálových výdavkov 

Kapitálové výdavky sú tvorené výdavkami do obnovy a nadobudnutiu majetku obce. 

Rok Rozpočet kapitálových výdavkov Skutočnosť naplnenia kapitálových 
výdavkov 

2019 43.961,52 43.961,52 

2020 47.425,- 43.577,96 

2021 84.553,20 Nie je v súčasnosti možné vyčísliť 

Návrh 2022 85.470,-  

 

3. Výdavkové finančné operácie 

Vývoj výdavkových finančných operácií 

Výdavkové finančné operácie sú tvorené vyplatením preklenovacích úverov na obnovu námestia pred 
obecným úradom a cestou popod dedinu v roku 2019. 

Rok Rozpočet výdavkových finančných 
operácií 

Skutočnosť naplnenia výdavkových 
finančných operácií 

2019 92.989,93 82.989,93 

2020 0,- 0,- 

2021 0,- 0,- 

Návrh 2022 0,-  
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VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 

Navrhovaný rozpočet obce na rok 2022 vrátane finančných operácií je zostavený ako vyrovnaný, čím 
je splnená jedna zo zákonných podmienok vyplývajúca z § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy.  

 

E. ZHRNUTIE 

Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2023, 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 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 ostatné súvisiace právne normy. 

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

Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým (nástenka pri obecnom úrade 
a stránka obce) v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 
9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 

Kordíky, 3. decembra 2021 

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

Ing. Júlia Sigetyová   

            Hlavná kontrolórka obce Kordíky 


