
Obec Turček 123, 038 48 

 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Turček na 

rok 2014. 

 

 

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. písm. c) o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov – do kompetencií hlavného kontrolóra obce patrí každoročné vypracovanie 

odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho 

schválením v obecnom zastupiteľstve. Na základe tejto kompetencie podávam stanovisko 

k návrhu rozpočtu obce Turček na rok 2014.  

 

Hlavným podkladom pre vypracovanie odborného stanoviska k rozpočtu na rok 2014 

s výhľadom na najbližšie nasledujúce roky bol predložený návrh rozpočtu na spomenuté 

obdobie. Tento návrh rozpočtu (aj s prehľadnou „Rekapituláciou návrhu viacročného 

rozpočtu na roky 2014, 2015, 2016) bol v mojej prítomnosti prerokovaný na pracovnom 

zasadnutí OZ v obci Turček dňa 21. 11. 2013, pričom dodatky a prípadné zmeny v rozpočte 

komentovali všetky kompetentné strany (tzn. starostka obce, poslanci OZ, ekonómka obce, 

hlavný kontrolór).   

 

Tento dokument disponuje nasledovnými bodmi:  

1. Zákonnosť návrhu rozpočtu predloženého ku kontrole.  

2. Správnosť predloženého návrhu rozpočtu podľa metodických pokynov MF SR.  

3. Východiská pre tvorbu návrhu rozpočtu.  

4. Tvorba návrhu rozpočtu.  

5. Odporúčania a podnety k úprave návrhu rozpočtu pred jeho schválením.  

 

 

 



 

1. Zákonnosť návrhu rozpočtu predloženého ku kontrole.  

Zákonnosť návrhu rozpočtu bola posúdená na základe predloženého programového 

rozpočtu obce Turček na rok 2014 spolu s finančným výhľadom na roky 2015 a 2016. 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 v súlade so Zákonom č. 

583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v z. n. p. Tento návrh rozpočtu berie ohľad aj na ustanovenia zákonov týkajúcich sa 

miestnych daní a miestnych poplatkov za komunálny odpad a drobné stavebné odpady č. 

582/2004, Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy č. 

564/2004, a Zákon o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení v z. n. p. 

(toho času obec zriaďuje len Materskú školu). Návrh rozpočtu berie do úvahy aj iné súvisiace 

právne normy a rešpektuje aj všeobecne záväzné nariadenia (VZN) obce Turček. Návrh 

rozpočtu bol zverejnený (v zákonom stanovenej lehote najmenej 15 dní pred jeho 

schválením)  v obci zvyčajným spôsobom (§ 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení v z. n. p.).  

 

2. Správnosť predloženého návrhu rozpočtu podľa metodických pokynov MF SR.  

Návrh rozpočtu obce Turček bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade 

s opatrením Ministerstva financií č. MF/010175/2004-42 v znení zmien a doplnkov, ktorým 

sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia, ktorá je záväzná pri 

zostavovaní rozpočtu územnej samosprávy. V návrhu rozpočtu sú zohľadnené opatrenia 

Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 – 2015 vydanej 

v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  

 

3. Východiská pre tvorbu návrhu rozpočtu.  

Ako je vyššie uvedené, návrh rozpočtu na rok 2014 vychádza z predchádzajúcich 

návrhov rozpočtov, čerpá z vývoja dlhodobého hospodárenia obce a rešpektuje 

predchádzajúce sledované roky. Je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje 

rozpočet na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný rok je záväzný, finančný 

výhľad na roky 2015 a 2016 má len orientačný charakter a jeho ukazovatele budú v ďalších 



rokoch spresňované. Rozpočet obce Turček sa v súlade s § 10 ods. 3 – 7 Zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vnútorne člení na:  

a) bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) 

b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet) 

c) finančné operácie 

 

Kategória rozpočtu Príjmy Výdavky  Prebytok/Schodok 

Bežný rozpočet 220 284,00€ 208 642,00€ 11 642,00€ 

Kapitálový rozpočet 22 115,00€ 24 400,00€ -2 285 ,00€ 

Finančné operácie 00,00€ 00,00€ 00,00€ 

Celkový rozdiel prímov a výdavkov v rozpočte pre rok 2014 tvorí suma 9 357,00€ a teda je 

zostavený ako prebytkový.  

 

4. Tvorba návrhu rozpočtu.  

Dokument rešpektuje novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

platnú od 1. 3. 2012, ktorá bola uplatnená zákonom č. 69/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa 

zákon č. 523/2004 Z. z. Je tu rešpektovaný aj čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. 

o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého musí byť návrh rozpočtu pri subjektoch 

územnej samosprávy zostavený minimálne na tri roky a musí obsahovať údaje o očakávanej 

skutočnosti bežného rozpočtového roka a skutočné plnenie rozpočtu za predchádzajúce dva 

rozpočtové roky. Treba však znova zopakovať, že záväzný je len aktuálny návrh rozpočtu, 

pričom plánované príjmy a výdavky na nasledujúce roku majú len informatívny charakter, 

ktorý predbežne mapuje zámery obce v najbližšej budúcnosti.  

Ďalší podnet k tvorbe návrhu rozpočtu pre samosprávy podal podľa slov starostky 

obce (ktoré tlmočila na pracovnom sedení OZ dňa 9. 12. 2013) Najvyšší kontrolný úrad SR. 

Ide o to, že rozpočtové návrhy úprav by sa nemali konať v poslednom rozpočtovom 

štvrťroku, ale operatívne počas predchádzajúcich troch štvrtín roku.  

 

 

 

 



5. Odporúčania a podnety k úprave návrhu rozpočtu pred jeho schválením.  

Po zvážení všetkých pripomienok a pozmeňujúcich návrhov poslancov obecného 

zastupiteľstva odporúčam poslancom tento dokument schváliť a zobrať na vedomie aj návrh 

viacročného rozpočtu obce Turček. Zároveň konštatujem spokojnosť nad hospodárením 

obce s finančnými prostriedkami a týmto vyslovujem verejné poďakovanie ekonómke obce 

Mgr. Eve Špirkovej, poslancom OZ a starostke obce.  

 

Stanovisko bolo spracované na základe uvedených predlôh, príslušných právnych 

predpisov a konzultácie so združením hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska 

(www.zhk.sk). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________              ___________________________________ 

         V Turčeku dňa  11. 12. 2013     Mgr. Ondrej Veselovský, hl. kontrolór obce 

http://www.zhk.sk/

