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DÔVODOVÁ SPRÁVA
V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov hlavná kontrolórka obce vypracúva odborné stanovisko k
návrhu rozpočtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.
Podkladom pre spracovanie odborného stanoviska bol Návrh rozpočtu obce Šarovce na rok 2022
s výhľadom na roky 2023 - 2024.

TEXT MATERIÁLU:
Podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Šarovce na rok 2022
s výhľadom na roky 2023 - 2024 (ďalej len „stanovisko“).
A. Základná charakteristika návrhu rozpočtu
Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z posúdenia návrhu rozpočtu obce Šarovce na rok
2022 s výhľadom na roky 2023 - 2024 (ďalej len „návrh rozpočtu“), ktorý bol spracovaný v zmysle
§ 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej len zákon o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy“). V návrhu rozpočtu sú uvedené údaje o skutočnom plnení
rozpočtu obce za predchádzajúce dva roky, a rozpočet na 3 nasledujúce roky v súlade s čl. 9 ods.
1 o zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti. Konštatujem, že návrh rozpočtu
neobsahuje údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka.
Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Obsahuje príjmy a výdavky, v
ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k rozpočtu štátu, k právnickým a fyzickým osobám –
podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce
zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných
nariadení obce, ako aj zo zmluvných vzťahov.
Pri zostavovaní návrhu rozpočtu obce na roky 2022-2024 obecný úrad vychádzal z:
- Z predpokladaných prognóz daňových príjmov verejnej správy na rok 2022 a prípadných
očakávaných dopadov z legislatívnych zmien,
- z rozpočtovaných príjmov a výdavkov v predchádzajúcom období.
Predložený návrh rozpočtu sa vnútorne člení v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na:
- bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet),
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet),
- finančné operácie.
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B.

Členenie rozpočtu

Návrh rozpočtu obce na rok 2022 je zostavený ako vyrovnaný, pričom:
- celkové príjmy sú rozpočtované v celkovej výške 1 383 800 €,
- celkové výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 1 383 800 €,
- celkový výsledok hospodárenia je rozpočtovaný ako vyrovnaný, t.j. rozdiel 0,00 €.
PRÍJMY:
Najvyšším objemom z celkových príjmov sú daňové príjmy, ktoré predstavujú každoročne
výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, ktorý je rozpočtovaný v položke 111podiely na daniach v správe štátu rozpočtované pre obec vo výške 538 830,00 €.
Táto daň je príjmom obcí v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu
dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a rozdeľovaná
podľa kritérií určených Nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z
príjmov územnej samospráve.
Výber dane mal v posledných rokoch stúpajúcu tendenciu, avšak na rok 2022 je navrhovaný
miernejšie nižší výber dane ako v roku 2021, nakoľko sa očakáva pokles nárastu dane z príjmu
fyzických osôb z dôvodu šírenia pandémie Covid 19.
VÝDAVKY:
Rozpočet celkových bežných výdavkov obce je na rok 2022 navrhnutý vo výške 599 910,00 €.
Oproti rozpočtu na rok 2021 preukazuje obec oproti rozpočtu na rok 2021 mierne zvýšené
výdavky. Nárast výdavkov je navrhnuté hlavne v položkách 611 a 621 - mzdy a odvody na
jednotlivých kapitolách bežného rozpočtu.
C. Návrh rozpočtu obce na rok 2022
Súhrnný návrh rozpočtu obce na rok 2022 v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a
finančné operácie v Eur je nasledovný:
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
CELKOM

Návrh rozpočtu obce na rok 2022
Príjmy
Výdavky
Prebytok
Príjmy
Výdavky
Schodok
Príjmy
Výdavky
Schodok
PRÍJMY
VÝDAVKY
ROZDIEL (Prebytok)
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1 215 910,00
1 215 910,00
0,00
84 690,00
167 890,00
-83 200,00
83 200,00
0,00
+83 200,00
1 383 800,00
1 383 800,00
0,00

D. Záverečné zhodnotenie
Návrh rozpočtu Obce Šarovce na roky 2022 s výhľadom na roky 2023–2024 bol zverejnený
na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote (najmenej 15 dní
pred jeho schválením) v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších prepisov. Konštatujem, že predložený návrh rozpočtu Obce Šarovce na rok 2022 je
spracovaný a predložený na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Šarovciach.
Vzhľadom k tomu, že stanovisko hlavnej kontrolórky obce sa opiera o zákonom stanovené
podmienky a formy zostavenia návrhu rozpočtu podľa Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu
verejnej správy na roky 2022až 2024, číslo: MF/005766/2021-411, vydanej v súlade s § 14 zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a nie výšky rozpočtovaných príjmov a výdavkov, preto je
možné z mojej strany
odporučiť obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť.

Schválené uznesením OZ č. /2021 zo dňa 6.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach po prerokovaní „Návrhu rozpočtu Obce Šarovce na
rok 2022 s výhľadom na roky 2023 – 2024“
berie na vedomie
odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 20232024.
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