Odborné stanovisko
hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Jasenovo
na rok 2021, k viacročnému rozpočtu na roky 2022 – 2023.
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.) predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu
obce Jasenovo na rok 2021, viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2023. Odborné stanovisko
k návrhom vyššie uvedených rozpočtov (ďalej len „odborné stanovisko") bolo spracované na
základe predložených návrhov, 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 rozpočtu
obce Jasenovo na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2023 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 v súlade
s ustanovením § 9, ods. 1, 2 a 3, 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 príslušné ustanovenia zákonov:
 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,
 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve,
 č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, 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
(ďalej len VZN),
 č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov,
 ústavný zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
 opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov,
ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce Jasenovo
Návrh rozpočtu bol v zákonom stanovenej lehote, v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p., zverejnený na úradnej tabuli obce Jasenovo a na webovej
stránke obce 15 dní pred jeho schválením.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č.
MF/010175/2004-42 uverejnenom vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2004, ktorým sa

ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie vznp,
ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy a vyhláškou Štatistického úradu
č. 247/2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.
B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU
Dosiahnuť dlhodobú udržateľnosť hospodárenia Slovenskej republiky, posilniť transparentnosť
a efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov a v snahe podporiť dlhodobú
konkurencieschopnosť Slovenskej republiky s prihliadnutím na požiadavku ekonomickej a
sociálnej spravodlivosti a solidarity medzi súčasnými a budúcimi generáciami, bolo prijatie
ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti.
Rozpočet na rok 2021 je zostavený v zmysle zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej
zodpovednosti v členení na predchádzajúce 2 roky (skutočnosť), rozpočet bežného roka,
očakávaná skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky.
Návrh rozpočtu na rok 2021 vychádza z požiadaviek obce Jasenovo, organizácií obce,
požiadaviek z jednotlivých výborov a obyvateľov obce.
Rozpočet obce na rok 2021 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške príjmov a zároveň
aj výdavkov 41.818 €.
C. TVORBA NÁVRHU VIACROČNÉHO ROZPOČTU
Návrh viacročného rozpočtu ako strednodobého ekonomického nástroja finančnej politiky obce
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 2021,
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2022,
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok
2023.
Pričom podľa ods. 3 tohto zákona príjmy a výdavky rozpočtov uvedených v odseku 1 písm. b)
a c) nie sú záväzné.
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 2021 – 2023 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) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len „bežný rozpočet“),
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len „kapitálový rozpočet“),
c) finančné operácie.
Vo viacročnom rozpočte na roky 2021 – 2023 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci
financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným
a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu, k rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších
územných celkov.

D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU
Vychádzajúc z predloženého návrhu rozpočtu sa tento javí ako vyrovnaný a podrobne
uvádzam porovnávacie údaje v tabuľkách:

ROZPOČET CELKOM:
Rozpočtové roky
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce: prebytok
rozpočtu – schodok rozpočtu

2021
41 818,00
41 818,00
0

2022
41 818,00
41 818,00
0

v €
2023
41 818,00
41 818,00
0

D.1. ROZPOČET PRÍJMOV
Vývoj príjmovej časti rozpočtu
Rok
2018
2019
2020 (očakávaná skutočnosť)
2021 (návrh)
2022 (návrh)
2023 (návrh)

v€
Skutočnosť
47 563,94
62 086,71
44 977,71
41 818,00
41 818,00
41 818,00

Vývoj príjmov obce sa v jednotlivých rokoch javí ako vyrovnaný s predpokladaným poklesom
príjmov v roku 2020 a aj následne z dôvodu poklesu príjmov z podielových daní.
1.1.1. Daňové príjmy
Daňové príjmy spolu (daň poukázaná ÚS, daň z nehnuteľností a iné miestne dane a poplatky)
a ich vývoj sú nasledovné:
v €
Rok
Skutočnosť
daňových
príjmov
2018
37 879,49
2019
39 749,10
2020 (očakávaná skutočnosť)
37 827,00
2021 (návrh)
38 798,00
38 798,00
2022 (návrh)
38 798,00
2023 (návrh)
Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu samosprávy.
Najväčší podiel na daňových príjmoch má výnos dane poukazovanej územnej samospráve zo
štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu.
V zmysle 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 v návrhu
rozpočtu obec vychádza z východísk rozpočtu verejnej správy. V roku 2021 sa predpokladá
mierna stagnácia daní poukázaných územnej samospráve. Z údajov MF SR uvádzam
nasledovný predpokladaný vývoj dane poukázanej miestnej samospráve pre obec
Jasenovo:
2021: odhad založený
31 438 €
na prognóze MFSR:
2022: odhad založený
34 068 €
na prognóze MFSR:
2023: odhad založený
36 293 €
na prognóze MFSR:

D.2 ROZPOČET VÝDAVKOV
Vývoj výdavkovej časti rozpočtu obce Jasenovo
v €
Rok
Skutočnosť
2018
43 268,77
2019
61 490,23
2020 (očakávaná skutočnosť)
45 354,92
2021 (návrh)
41 818,00
41 818,00
2022 (návrh)
41 818,00
2023 (návrh)
Vývoj bežných výdavkov obce sa v jednotlivých rokoch javí ako vyrovnaný s miernym
predpokladaným poklesom skutočnosti v roku 2020. Následne sa v návrhu rozpočtu odráža
predpokladaný vplyv a vývoj pandémie, ktorý obsahuje zvýšené riziká pri nadmernom čerpaní
výdavkov.
2.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Vývoj kapitálových výdavkov
v €
Rok
2018
2019
2020 (očakávaná skutočnosť)
2021 (návrh)
2022 (návrh)
2023 (návrh)

Skutočnosť
2 269,52
5 324,00
0
0
0
0

Kapitálové výdavky nie sú na daný rok a ani na ďalšie 2 roky navrhované vzhľadom na zníženú
výšku príjmov.
2.3. FINANČNÉ OPERÁCIE
V roku 2021 je výška plánovaných výdavkových finančných operácií 0 € nakoľko obec neplánuje
prijať cudzie finančné zdroje.
Súčasťou návrhu rozpočtu obce Jasenovo na rok 2021 je aj viacročný rozpočet na roky
2022 až 2023.
Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2022 – 2023 v zmysle § 9 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie sú
záväzné.

ZÁVER
Návrh rozpočtu obce Jasenovo rok 2021 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2023 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 verejne sprístupnený spôsobom obvyklým (úradná tabuľa, internet) v
zákonom stanovenej lehote, t.j. viac ako 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov. Návrh rozpočtu
obce Jasenovo vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 – 2023 a z vývoja
hospodárenia obce v predchádzajúcom období.
Rozpočet obce je navrhovaný ako VYROVNANÝ.
Na základe uvedených skutočností

odporúčam
obecnému zastupiteľstvu v Jasenovom predložený návrh rozpočtu na rok
2021

schváliť
a návrh viacročného rozpočtu obce Jasenovo na roky 2022 – 2023

zobrať na vedomie.
Jasenovo, 30. novembra 2020
Ing. Beáta Gáborová
hlavná kontrolórka
obce Jasenovo

