
Stanovisko  

hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Tušická Nová Ves  

 na rok 2020 a obdobie 2021 – 2022 

 
V zmysle § 18, ods. 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predkladám stanovisko k návrhu rozpočtu obce Tušická Nová Ves              

na rok 2020 a na obdobie 2021 - 2022. 

 
 

1. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA 

 

Pri spracovaní odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2020 a na roky       

2021 -2022 som vychádzala z dvoch hľadísk, a to:  

1. zákonnosť predloženého rozpočtu 

2.  metodická správnosť predloženého rozpočtu   

   

 
1. 1  Zákonnosť predloženého rozpočtu 

 

Rozpočet  bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
  Návrh rozpočtu rešpektuje aj  ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov a príslušných VZN, ktorými obec stanovuje sadzby miestnych daní , 

poplatkov za komunálny odpad,drobné stavebné odpady a i. 

 

 Vychádzalo sa aj z predpokladaného podielu na výnosoch daní v správe štátu, ako aj z 

uzatvorených zmluvných vzťahov, z rozvojových plánov, či prevádzkových potrieb obce. 

Návrh rozpočtu počíta s upresnením príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu v priebehu roka 

2020, nakoľko v období predkladania návrhu rozpočtu nie sú známe všetky skutočnosti. 

 

  

  Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom v zákonom stanovenej 

lehote v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

1. 2  Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu 

 

Rozpočet obce je členený na rozpočet príjmov a výdavkov v členení na bežné, kapitálové  

a finančné operácie v štruktúre funkčná a ekonomická klasifikácia. 

 

 

 

 

 

 



2. VIACROČNÝ ROZPOČET 

 

V zmysle zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti je obec od roku 2013 

povinná zostavovať rozpočet v členení za predchádzajúce 2 roky, rozpočet bežného roka, 

očakávaná skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky, preto je takto 

spracovaný aj predložený návrh rozpočtu. 

 

Viacročný rozpočet na roky 2021 - 2022 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa 

zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. 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. 

 

 

 

2. 1 Prehľad návrhu rozpočtu  

 

 

a) Bežný rozpočet tvorí rozpočet bežných príjmov a bežných výdavkov.  

Podstatnú časť bežných príjmov aj naďalej tvoria podiely na daniach v správe štátu, 

ktorých výška sa odvíja od objemu vybranej dane z príjmov fyzických osôb prerozdeľovanej 

na obce podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov 

územnej samospráve. Ostatné príjmy z miestnych daní a nedaňové príjmy sú rozpočtované 

podľa platných VZN v obci , podľa nájomných zmlúv a podľa porovnateľných reálne 

dosiahnuteľných daňových príjmov. 

 

 

 

Príjmy podľa ekonomickej 

klasifikácie 

 

 

Suma v EUR 

Daň z príjmov FO 293 860 

Daň z nehnuteľností   10 900 

Dane za špecifické služby    5 900 

Príjmy z vlastníctva    1 070 

Administratívne poplatky      500 

Popl.a platby z nepriem. a náh. vlastníctva   2 840 

Príjmy z vkladov         2 

Ostatné príjmy      700 

Transfery v rámci verejnej správy                           541 760 

 

SPOLU 

                           

                           857 532 

 

 

 

 

 

 

 



Rozpočet bežných výdavkov je zostavený tak, aby zabezpečil financovanie výkonu 

samosprávnych pôsobnosti obce, úhradu záväzkov, financovanie výdavkov spojených so 

správou a údržbou majetku.  

 

 

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie 

  

Suma v EUR 

Výkonné a zákonodárnej orgány 107 848 

Finančné a rozpočtové záležitosti     1 400 

Všeobecné verejné služby inde neklasifikované        740 

Transakcie verejného dlhu     3 100 

Ochrana pred požiarmi   354 

Cestná doprava   100 

Nakladanie s odpadmi 6 200 

Nakladanie s odpadovými vodami   900 

Rozvoj obcí                              9 195 

Verejné osvetlenie                              1 800 

Kultúrne služby                              6 550 

Náboženské a iné spoločenské služby  425 

Predprimárne vzdelávanie  765 

Rodina a deti                            18 000 

 

SPOLU 

 

                         157 377 

 
 

Obec je povinná v zmysle § 6 ods. 12 písm. c, d, e, f) zákona č 596/2003 Z.z.  o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov určiť všeobecným záväzným nariadením obce na príslušný 

kalendárny rok výšku dotácie na prevádzku a mzdy na  dieťa MŠ, školských zariadení a na 

správu školských objektov v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.   

 

 

b) Kapitálový rozpočet je bilanciou príjmov a výdavkov súvisiacich s rozvojovými 

potrebami obce, ktoré majú investičný charakter. S kapitálovými príjmami v roku 2020 sa 

neuvažuje. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na sumu 38 090 eur – týkajú sa obecného 

vodovodu a materskej školy. 

 

c) Finančné operácie:  Príjmy tvoria prevod zo sociálneho fondu – 400 eur a prevod 

nevyčerpanej dotácie na chodník MŠ z roku 2019 – 5 400 eur. Výdavková časť 

predstavujú úverové splátky, a to vo výške 13 900 eur. 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁVER 

 
Návrh rozpočtu obce Tušická Nová Ves  na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky         

2021 – 2022 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 

a ostatné súvisiace právne normy. 

Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený spôsobom obvyklým pre obec  (úradná 

tabuľa) 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 

predpisov. 

 

Návrh rozpočtu na rok 2020 odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť,  

rozpočet 2021-2022 brať na vedomie. 

 

 

 

V Tušickej Novej Vsi, dňa 06. 12. 2019                             Ing. Lucia Vargová 

                                                                                                  kontrolór obce 
 


