
STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE JABLONOVÉ 

K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE NA ROK 2023 A ROKY 2024 – 2025 

 

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

predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu Obce Jablonové na 

roky 2023 - 2025. Podkladom pre vypracovanie stanoviska bol spracovaný návrh viacročného 

rozpočtu obce na roky 2023 - 2025 v členení podľa rozpočtovej klasifikácie. 

 

A. PREVERENIE DODRŽANIA ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ PRI ZOSTAVOVANÍ 

NÁVRHU VIACROČNÉHO ROZPOČTU 

 

Návrh viacročného rozpočtu Obce Jablonové na roky 2023–2025 bol zostavený v súlade s 

platnou legislatívou, zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., zákonom č.523/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.. 

 

Na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023-2025 vydalo Ministerstvo 

financií SR príručku pod čís. MF/005766/2021-411. V zmysle tohto dokumentu sú jednotlivé 

subjekty, ktorých rozpočty tvoria rozpočet verejnej správy, povinné zapracovať do návrhov 

svojich rozpočtov finančné toky zo štátneho rozpočtu a z rozpočtov ostatných subjektov 

verejnej správy v súlade s návrhom rozpočtu verejnej správy. 

 

Obec Jablonové pri zostavovaní návrhu rozpočtu postupovala v súlade s vydanou príručkou. 

V zmysle zákona č.583/2004 Z.z. obec zostavila návrh viacročného rozpočtu na roky 2023-

2025, pričom záväzným rozpočtom je rozpočet na príslušný rozpočtový rok (r. 2023) a príjmy 

a výdavky rozpočtov na roky 2024 a 2025 nie sú v zmysle § 9 uvedeného zákona záväzné. 

Návrh rozpočtu je spracovaný v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie vydanej MF SR, ktorá 

je pre obce záväzná. 

 

Podľa §10 zákona č.583/2004 Z.z. sú obce povinné zostaviť rozpočet vnútorne členený na: 

 bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) 

 kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet) 

 finančné operácie 

 

Bežný rozpočet musí byť zostavený ako vyrovnaný alebo prebytkový, schodkový sa môže 

zostaviť iba v prípade, ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo 

určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EÚ nevyčerpaných v minulých 

rokoch. 

 

Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový, schodkový sa môže 

zostaviť iba v prípade, ak tento schodok možno vykryť zostatkami finančných prostriedkov z 

minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom 

bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. 

Uvedené ustanovenie zákona bolo pri zostavovaní rozpočtu dodržané. 



Predložený návrh rozpočtu je zostavený v súlade s čl. 9 ods.1 ústavného zákona 

č.493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti v z.n.p., podľa ktorého sú subjekty verejnej 

správy povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou 

návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej 

skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za 

predchádzajúce dva rozpočtové roky. 

 

Návrh viacročného rozpočtu Obce Jablonové na roky 2023-2025 je v súlade s § 9 

zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. zverejnený na úradnej tabuli 

a internetovej stránke obce, čím je dodržaná povinnosť zverejnenia najmenej 15 dní pred jeho 

schválením, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. 

 

Zhrnutie: Konštatujem, že návrh viacročného rozpočtu Obce Jablonové   na roky 2023-2025 

bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU 

 

Východiskom pre tvorbu návrhu rozpočtu bol očakávaný vývoj hospodárenia obce za rok 

2022 a predpokladané rozpočtové určenie výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Na 

základe 

zhodnotenia reálneho naplnenia rozpočtu príjmov, prikročila obec k zostaveniu návrhu 

rozpočtu. 

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU 

 

Vzhľadom na ustanovenie § 9 ods.4 zákona č.583/2004 Z.z., z dôvodu nezáväznosti príjmov 

a výdavkov rozpočtov na roky nasledujúce po príslušnom rozpočtovom roku, predmetom tejto 

časti stanoviska je posúdenie návrhu rozpočtu na rok 2023. 

Návrh rozpočtu obce Jablonové na rok 2023 je zostavený ako vyrovnaný, návrh rozpočtu 

predpokladá:  

 celkové príjmy                                               320 438,32 € 

 celkové výdavky                                            320 438,32 € 

 

Sumarizácia rozpočtu Obce Jablonové 

 

Názov položky 
Rozpočet 2023 Rozpočet 2024 

 

Rozpočet 2025 

príjmy bežného rozpočtu 303 438,32 304 688,32  302188,32 

príjmy kapitálového rozpočtu 0 0 0 

finančné operácie príjmové 17 000,00 0 0 

Príjmy celkom 320 438,32 304 688,32 302 188,32 

výdavky bežného rozpočtu 275 034,47 269 517,18 266 924,31 

výdavky kapitálového rozpočtu 37 000,00 23 800,00 23 800,00 

finančné operácie výdavkové 8 403,85 11 371,14 11 464,01 

Výdavky celkom 320 438,32 304 688,32 302 188,32 



 

E. ZHRNUTIE 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu je zamerané najmä na posúdenie súladu 

návrhu rozpočtu s príslušnými právnymi predpismi, na identifikáciu prípadných rizík, resp. 

rezerv rozpočtovaných príjmov a výdavkov. 

 

Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre a dostatočnom rozsahu. 

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 Jablonové: 

 

 Návrh rozpočtu Obce Jablonové na rok 2023 schváliť  

 Návrh rozpočtu Obce Jablonové na roky 2024 – 2025 zobrať na vedomie. 

 

 

 

 

 

 

Jablonové, dňa 28. novembra  2022 

 

 

 

 

                                                                                                       Bc. Jozefína Šipková 

                                                                                                      hlavný kontrolór obce   


