
 

Hlavný kontrolór Obce Košická Belá 
 
 

Stanovisko  
hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 

2020 – 2022 
 

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 na roky 2020 – 2022 
a k návrhu rozpočtu obce na rok 2020: 
 

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 
a k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo spracované na 
základe  predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2022 a návrhu rozpočtu 
na rok 2020, ktorý bol spracovaný 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 na roky 2020 – 2022 a  návrhu rozpočtu obce na rok 2020 (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. 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 č. 5/2016 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Všeobecne 
záväzne nariadenie obce č. 4/2016 o miestnych daniach (ďalej len VZN). 

 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., 

 č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 
v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy. 

 



 

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 a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady. 
 
1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 
 

Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom, a to na úradnej tabuli obce 
a na webovej stránke 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 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje klasifikácia rozpočtovej klasifikácie 
v z. n. p., ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.  

 

                      B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU 
 

Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy na roky 
2020 – 2022 a z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 – 2022. 
 

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 2020,  
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku -  rok 2021, 
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok 
2022. 
 

Viacročný rozpočet na roky 2020 – 2022 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 2020 – 2022 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, 
 

 
Vo viacročnom rozpočte na roky 2020 – 2022 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR 

v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, k rozpočtovej organizácii – základnej 
škole, k spoločnému obecnému úradu Obce Košická Belá, prenesené kompetencie na úseku 
matričnej činnosti a registra obyvateľov. 
 



 

 

D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU 
 
Na schválenie je predložený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 a  návrhu 
rozpočtu obce na rok 2020: 
 
Rozpočet obce a základnej školy celkom: 
Rozpočtové roky 2020 2021 2022 
Príjmy  obce celkom  694 788,71 694 788,71 694 788,71 
Príjmy  ZŠ celkom  27 810,00 27 810,00 27 810,00 
Výdavky obce celkom 417 172,71 417 172,71 417 172,71 
Výdavky ZŠ celkom 300 925,00 300 925,00 300 925,00 
Hospodárenie obce a ZŠ: 
schodok/prebytok 4 501,00 4 501,00 4 501,00 
  
Bežný rozpočet obce: 
Rozpočtové roky 2020 2021 2022 
Bežné príjmy celkom  664 788,71 664 788,71 664 788,71 
Bežné výdavky celkom 359 672,71 359 672,71 359 672,71 
 
Kapitálový rozpočet obce: 
Rozpočtové roky 2020 2021 2022 
Kapitálové príjmy celkom  30 000,00 30 000,00 30 000,00 
Kapitálové výdavky celkom 57 500,00 57 500,00 57 500,00 
 
Finančné operácie obce: 
Rozpočtové roky 2020 2021 2022 
Príjmové finančné operácie 
celkom 0,00 

 
0,00 0,00 

Výdavkové finančné operácie 
celkom 0,00 

 
0,00 0,00 

 
 

 ROZPOČET PRÍJMOV 
 
1. BEŽNÉ PRÍJMY 
1.1. Vývoj daňových príjmov za roky 2020-2022  
 
 
1.1. Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu.  
 
Najväčší podiel na náraste daňových príjmov má výnos dane poukazovanej územnej 
samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu. 
 
 
 
 
 
 



 

 
  Rozpočet Rozpočet Rozpočet 
Daňové príjmy 2020 2021 2022 
Daň z príjmov FO 306 000,00 306 000,00 306 000,00 
Daň z nehnuteľností 41 405,00 41 405,00 41 405,00 
Ostatné dane 5 920,00 5 920,00 5 920,00 
SPOLU 353 325,00 353 325,00 353 325,00 
 
 
1.2. Nedaňové príjmy obvykle tvoria príjmy z prenájmu majetku, poplatkov za KO 
a rôznych administratívnych poplatkov: 
 

  Rozpočet Rozpočet Rozpočet 

Nedaňové príjmy 2020 2021 2022 

Príjmy z prenájmu spolu: 7 569,00 7 569,00 7 569,0 
Komunálny odpad obec a chaty 
spolu: 28 356,00  28 356,00  28 356,00 
Poplatky  spolu  (matrika, 
stavebné , REGOB, ..): 19 861,00 19 861,00 19 861,00 
 SPOLU 55 786,00 55 786,00 55 786,00 
  
 
1.3. Granty a transfery: 
 

 Rozpočet Rozpočet Rozpočet   

 2020 2021 2022   

Granty a transfery SPOLU  255 677,71  255 677,71 255 677,71 

 
2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY A FINANČNÉ OPERÁCIE 
 

  Rozpočet Rozpočet Rozpočet 

 2020 2021 2022 

Kapitálové príjmy SPOLU 30 000,00 30 000,00  30 000,00 
 

Návrh rozpočtu príjmov bol zostavený s náležitou opatrnosťou, zohľadňuje aktuálnu 
situáciu a prognózu vývoja v Slovenskej republike a celej EÚ. Predpokladám, že nehrozí 
riziko, aby príjmová časť rozpočtu nebola naplnená. 

 

 
 
 

 
 



 

ROZPOČET VÝDAVKOV 
 
 V zmysle odhadovaného vývoja  v príjmovej časti bežného rozpočtu bol zostavený 
návrh rozpočtu výdavkov. Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov je zostavený tak, aby 
zabezpečil financovanie výkonu samosprávnych pôsobnosti obce, úhradu záväzkov, 
financovanie nákladov preneseného výkonu štátnej správy, financovanie výdavkov spojených 
so správou, údržbou majetku. 
 

1. BEŽNÉ VÝDAVKY   

 Názov Rozpočet Rozpočet Rozpočet 

  2020 2021 2022 
Matrika, MŠ, REGOB, 
vojnové hroby, DPO hasiči,.. 16 168,71 16 168,71 16 168,71 
Poštovné a telekomunikačné 
služby, KTV, karty, známky 8 340,00 8 340,00 8 340,00 

OcÚ  - mzdy a odvody 103 389,00 103 389,00 103 389,00 

MŠ – mzdy a odvody 81 027,00 81 027,00 81 027,00 

MŠ – ostatné (telefón, 
materiál, stravné,..) 2 550,0 2 550,0 2 550,0 

Vozidlá – PHM, opravy, .. 7 250,00  7 250,00  7 250,00  
Služby – audit, znalecké 
posudky, projekty, školenia, 
údržba 35 494,00 35 494,00 35 494,00 

Energie, PB fľaše 9 320,00 9 320,00 9 320,00 

Materiál, vybavenie, stroje 14 072,00 14 072,00 14 072,00 

Odvoz TKO, VKK, nákup 
kuka nádob... 25 430 ,00 25 430 ,00 25 430 ,00 
ŠJ a ŠKD – výdavky spolu 
(telefón, deratizácie, revízie, 
strava) 1 460,00 1 460,00 1 460,00 

Bežné transfery 7 500,00 7 500,00 7 500,00 

Poplatky 1 325,00 1 325,00 1 325,00 

Členské 1 063,00 1 063,00 1 063,00 

Hasiči 2 500,00 2 500,00 2 500,00 

Mzdy UPSVaR 18 654,00 18 654,00 18 654,00 

 Iné 24 130,00 24 130,00 24 130,00 

SPOLU 359 672,71 359 672,71 359 672,71 

 
 
 
 



 

2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY   

 Názov Rozpočet Rozpočet Rozpočet 

 2020 2021 2022 

Rekonštrukcia bytu 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Kamerový systém 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Nákup pozemkov 2 500,00  2 500,00  2 500,00 

Stavba - námestie 30 000,00 30 000,00 30 000,00 
SPOLU 57 500,00 57 500,00 57 500,00 

 
 
Základná škola 
 
 
PRÍJMY 
 

 Názov Rozpočet Rozpočet Rozpočet 

 2020 2021 2022 

Školné ŠKD 2 810,00 2 810,00 2 810,00 

Stravné 25 000,00 25 000,00 25 000,00 

SPOLU 27 810,00 27 810,00 27 810,00 
 
VÝDAVKY 
 

 Názov Rozpočet Rozpočet Rozpočet 

 2020 2021 2022 

Výdavky ZŠ – transfer 219 455,00 219 455,00 219 455,00 

Mzdy ŠJ a ŠKD 43 260,00 43 260,00 43 260,00 

Prevádzka 8 400,00 8 400,00 8 400,00 

Materiál  2 810,00 2 810,00 2 810,00  

Údržba zborovne a riaditeľne 2 000,00 2 000,00 2 000,00  

Potraviny 25 000,0, 25 000,0, 25 000,0,  

SPOLU 300 925,00 300 925,00 300 925,00  
 

Návrh viacročného rozpočtu obce na obdobie rokov 2020 – 2022 a  návrh rozpočtu 
obce na rok 2020 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  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 spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami 
a internými predpismi obce. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                           
 
V Košickej Belej dňa  09. 12.2019 
 
 
 
 
 
 


