
Správa hlavného kontrolóra obce pre Obecné zastupiteľstvo obce 
Kecerovce k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020 

 
 

V súlade s ustanovením ods. 1. písm. c, §18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien 
a doplnkov predkladám stanovisko k návrhu rozpočtu obce Kecerovce na roky 2018-2020. 
 
Od 1.1.2005 rozpočtové hospodárenie územnej samosprávy upravil zákon č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh obecného rozpočtu je vypracovaný v súlade so 
zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a podľa opatrenia MF SR z 8.12.2004, 
ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná, funkčná a ekonomická klasifikácia rozpočtu. 
 
Povinnosť zostavovania viacročného rozpočtu ukladá obciam ustanovenie § 9 zákona o rozpočtových 
pravidlách.  
 
Viacročný rozpočet obce má zohľadňovať najmä základné úlohy obce pri výkone samosprávy ako aj 
starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov, úlohy úseku preneseného výkonu 
štátnej správy na samosprávu a v neposlednom rade dlhodobé strategické ciele a zámery obce. 
 
Od 1. septembra 2007 nadobudla účinnosť parlamentom schválená novela zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorej sa zavádza programové rozpočtovanie v miestnej 
a regionálnej samospráve. 
 
Programový rozpočet obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch obce. Tým sa podstatne zvýšila informačná 
hodnota tohto dokumentu a súčasne sa implementuje základy pre plánovanie výdavkov 
v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány samosprávy so skutočnosťou, t.j. 
prezentovať v rozpočtoch ciele (výkonnosť samosprávy) a monitorovať ich dosahovanie.  
 
Pri zostavovaní návrhu rozpočtu nemuseli byť uplatnené ustanovenia zákona č. 493/2001 Z.z. o 
rozpočtovej zodpovednosti subjektov verejnej správy, podľa ktorých sú jednotlivé obce povinné 
schváliť rozpočet na nasledujúci rok s výdavkami maximálne vo výške výdavkov rozpočtu 
predchádzajúceho roka (okrem prostriedkov EU a spolufinancovania a výdavkov na likvidáciu škôd 
spôsobených živelnými pohromami).  
 
Rozpočet na príslušný rozpočtový rok (2018) je záväzný a rozpočty na nasledujúce dva roky sú 
orientačné a upresňujú sa v ďalšom rozpočtovom roku. Rozpočet na rok 2018 obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje a na roky 2019 a 2020 berie na vedomie. 
 
Rozpočet bol zverejnený dňa 09.10.2017 na verejnú diskusiu v zmysle Zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy. 
 
Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok ako aj na nasledujúce dva roky sa zostavuje v súlade s § 10 
zákona 583/2004, to znamená ako vyrovnaný alebo prebytkový. Vyrovnaný je v prípade, ak strana 
príjmov sa rovná strane výdavkov a prebytkový, ak strana príjmov je vyššia ako strana výdavkov. 
Návrh rozpočtu na rok 2018 je teda prebytkový. 
 
Návrh rozpočtu na rok 2018 mi bol odovzdaný dňa 28.11.2017. Tento návrh je prílohou správy.



  ROK 2018 2019 2020 
Príjmy - bežný rozpočet Obec 1 426 245 1 204 774 1 339 874 

Príjmy - bežný rozpočet ZŠ 1 591 502 1 591 502 1 591 502 

Výdavky-bežný rozpočet Obec    975 801 823 393 767 435 

Výdavky-bežný rozpočet ZŠ     1 656 502 1 591 502 1 591 502 

Prebytok bežného rozpočtu: 385 444 381 381 572 439 

          

Príjmy - kapitálový rozpočet 5 000 5 000 0 

Výdavky - kapitálový rozpočet 552 650 0 0 

Schodok kapitálového rozpočtu: -547 650 5 000 0 

          

Príjmy - Finančné operácie 170 000 0 0 

Výdavky - Finančné operácie 2 100 2 100 2 100 

Prebytok finančných operácií: 167 900 -2 100 -2 100 

          

Celkové príjmy 3 192 747 2 801 276 2 931 376 

Celkové výdavky 3 187 053 2 416 995 2 361 037 

Prebytok celkového rozpočtu: 5 694 384 281 570 339 
 
 
 
Záver: 
 
Predložený návrh rozpočtu na rok 2018, ktorý je základom finančného hospodárenia obce a je 
pripravený v súlade s platnou legislatívou, doporučujem prerokovať na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva a po zapracovaní pripomienok poslancov schváliť a rozpočet  na rok 2018 a 2019 
doporučujem zobrať na vedomie. 
 
 
 
V Kecerovciach dňa 28.11.2017   
 
                            Ing. Gabriela Dorovová 
 
 


