STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU
ROZPOČTU OBCE BANSKÝ STUDENEC NA ROK 2021
Podľa § 18f ods. 1 písm. c/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2021 (ďalej len
stanovisko).
Moje stanovisko som spracoval na základe návrhu rozpočtu výdavkov na rok 2021, návrhu
viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2023 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie –
tabuľkového spracovania , ktorý bol zverejnený v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. na úradnej tabuli obce dňa 24.11.2020.
VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA
Pri spracovaní môjho stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu
viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2023 a návrhu rozpočtu na rok 2021 (ďalej len návrh
rozpočtu) z dvoch hľadísk:
1. ZÁKONNOSŤ PREDLOŽENÉHO NÁVRHU ROZPOČTU
Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
konkrétne:
- zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p.
- zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej len „zákon č.583/2004“).
Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia:
- zákona 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 obec vydala všeobecne záväzné
nariadenia k jednotlivým miestnym daniam,
- zákona 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. a ostatných súvisiacich právnych noriem.
Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami Obce Banský Studenec
Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobecne záväzných nariadeniami obce.
Tvorba návrhu rozpočtu
Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu
Viacročný rozpočet sa považuje za strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v
ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov
vrátane programov obce najmenej na tri rozpočtové roky. Návrh rozpočtu bol zverejnený na
úradnej tabuli obce dňa 24.11.2020, t.j. 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 z.n.p.
2. METODICKÁ SPRÁVNOSŤ PREDLOŽENÉHO NÁVRHU ROZPOČTU
Predkladateľ zverejnil na schválenie obecnému zastupiteľstvu predložil návrh rozpočtu
príjmov podľa ekonomickej klasifikácie.
Základná charakteristika návrhu rozpočtu
Na prerokovanie je predložený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2022-2023 a návrhu
rozpočtu obce na rok 2021 s nasledovnými východiskovými ukazovateľmi:

Rozpočet celkom:
Rozpočtové roky
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

2021
168 210 €
160 350 €
0 €
7 860 €

2022
166 760 €
161 550 €
0€
5 210 €

2023
166 760 €
161 550 €
0€
5 210 €

Finančné operácie príjmy

0€

0€

0€

Finančné operácie výdavkové

0€

0€

0€

0€

0€

Hospodárenie obce:
Vyrovnaný rozpočet–

0€

Viacročný rozpočet na roky 2022 – 2023 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa
zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet na príslušný rozpočtový rok je
záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné.
Východiská tvorby rozpočtu
Tvorba návrhu rozpočtu príjmov pre rok 2021 predpokladá príjmy z podielových daní v
celkovom objeme 116 000 € a príjmy z daní vo výške 19 200 €.
Výsledok hospodárenia
Podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. sa
rozpočet obce zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový.
Predpoklad vývoja výsledku hospodárenia v rokoch 2022 – 2023 je rozpočet vyrovnaný.
ZHRNUTIE
Návrh viacročného rozpočtu Obce Banský Studenec na roky 2021 – 2022 a návrh rozpočtu na
rok 2020 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 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 Obce Banský Studenec na rok 2021 o d p o r ú č a m s ch v á l i ť
uznesením:
1,Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2021
2, Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výhľadový viacročný rozpočet obce na roky 2022
a 2023.
3, Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
rozpočtu na rok 2021 a viacročného rozpočtu obce na roky 2022- 2023.
Banský Studenec 1.12.2020
RNDr. Pavel Bačík
hlavný kontrolór obce

