Stanovisko
hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Šarovce na rok 2021 s výhľadom 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 Šarovce na rok 2021 s výhľadom 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 Šarovce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023 (ďalej len „návrh rozpočtu").
1.

Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh rozpočtu zohľadňuje 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 mesta o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (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.

-

Východiská na prípravu rozpočtov miest a obcí na roky 2021 – 2023 sekcie
rozpočtovej politiky MF SR.
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-

Zákon č. 67/2020 Z. z. - Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej
oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

-

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 Šarovce
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 a na webovej stránke obce Šarovce viac
ako 15 dní pred jeho schválením.
2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením
Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. októbra 2018 č. MF/013593/2018-421,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa
8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia,
organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení
neskorších predpisov ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy a v
súlade s „Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022
vydaná v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Ministerstvo financií SR sekcia rozpočtovej politiky MF SR zverejnila Východiská na prípravu
rozpočtov miest a obcí na roky 2021 – 2023 , kde sa uvádza výpadok DPFO vo výške – (mínus)
- 0,3 % z očakávanej skutočnosti roku 2020.
Obec pristupovala k rozpočtovaniu týchto príjmov podľa odporúčania Združenia miest a obcí
Slovenska na základe vyššie uvedených skutočností zvoliť konzervatívny prístup pri tvorbe
rozpočtu, pričom súčasne odporúčalo predpokladané zníženie DPFO premietnuť do zostavovania
príjmovej časti rozpočtu pre rok 2021, prípadne aby sa zohľadnili aj ďalšie možné ekonomické
výkyvy, predovšetkým v súvislosti s vývojom zamestnanosti, ktorá je rozhodujúcim parametrom
pri výbere DPFO.
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B.

VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu vychádza z východísk na prípravu rozpočtov miest a obcí na roky 2021 – 2023, z
návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 – 2023 a z vývoja hospodárenia obce v roku 2020.
Súčasťou návrhu rozpočtu je skutočné plnenie rozpočtu obce za roky 2018 a 2019 a čerpania
rozpočtu v období mimoriadnej situácie, z vývoja príjmov DPFO a z predchádzajúcich
sledovaných rokov.
PRÍJMY:
Rozpočtové príjmy na rok 2021 sú navrhnuté v celkovej výške 1.277.474,60 €. Príjmy podľa §
19 ods. 23 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú členené na
bežné, kapitálové a príjmové finančné operácie.
VÝDAVKY:
Rozpočet celkových výdavkov obce je na rok 2021 navrhnutý vo výške 1.227.244,60 €.
Výdavky sú členené na bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie.
V rozpočte sú rozpočtované nevyhnutné bežné výdavky na chod obce a úhrady výdavkov
a taktiež sú rozpočtované kapitálové výdavky na zhodnotenie majetku obce.
Súhrnný návrh rozpočtu obce na rok 2021 v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a
finančné operácie v Eur je nasledovný:

Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
ROZPOČET CELKOM

Návrh rozpočtu obce na rok 2021
Príjmy
Výdavky
Prebytok
Príjmy
Výdavky
Prebytok-Schodok
Príjmy
Výdavky
Prebytok
PRÍJMY
VÝDAVKY
ROZDIEL (Prebytok)
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1.142.481,00
1.142.244,60
236,40
85.000,00
85.000,00
0,00
49.993,60
0,00
49.993,60
1.277.474,60
1.227.244,60
50.230,00

ZÁVER
Návrh rozpočtu obce Šarovce na rok 2021 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2022–2023 je
spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a zákonmi SR.
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený spôsobom obvyklým (úradná tabuľa, webová stránka
obce Šarovce) v zákonom stanovenej lehote, t. j. viac ako 15 dní v súlade s § 9 ods. 2 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov pred jeho
schválením.

Na základe týchto skutočností
odporúčam
obecnému zastupiteľstvu v Šarovciach predložený návrh rozpočtu na rok 2021
schváliť
a návrh viacročného rozpočtu obce Šarovce na roky 2022–2023
zobrať na vedomie.

V Šarovciach, 30.12.2020

Predkladá:

PhDr. Alžbeta Kádašiová
hlavná kontrolórka obce
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