
Správa hlavného kontrolóra obce pre Obecné zastupiteľstvo obce 
Kecerovce k návrhu rozpočtu na roky 2023-2025 

 
 

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 2023-2025. 
 
Rozpočtové hospodárenie územnej samosprávy upravuje 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. Taktiež 
je obec povinná viesť programové rozpočtovanie. 
 
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. Obec 
zostavila programový rozpočet aj na rok 2023. 
 
Rozpočet na príslušný rozpočtový rok (2023) je záväzný a rozpočty na nasledujúce dva roky sú 
orientačné a upresňujú sa v ďalšom rozpočtovom roku. Rozpočet na rok 2023 obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje a na roky 2024 a 2025 berie na vedomie. 
 
Rozpočet bol zverejnený na verejnú diskusiu na úradnej tabuli dňa 20.09.2022 v zmysle Zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a na webovom sídle obce taktiež dňa 20.09.2022. (15 
dní pred rokovaním OZ). 
https://www.obeckecerovce.sk/subory/kecerovce_navrh_rozpoctu_2023_2024_2025.pdf 
 
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 2023 je teda prebytkový. 

 

   ROK 2023 ROK 2024 ROK 2025 
BEŽNÝ ROZPOČET    
Príjmy - Obec   4 516 367 4 236 718 4 236 718 

Výdavky - Obec   1 701 369 1 544 707 1 502 566 

Výdavky - RO - ŠR   2 310 000 2 310 000 2 310 000 

Výdavky - RO - transfer obce   0 0 0 

Prebytok rozpočtu: 504 998 382 011 424 152 
      



KAPITÁLOVÝ ROZPOČET     

Príjmy - Obec   5 000 0 0 

Výdavky - Obec   562 500 0 0 

Schodok rozpočtu:   -557 500 0 0 
      

FINANČNÉ OPERÁCIE    

Príjmové finančné operácie - Obec 130 000 0 0 

Výdavkové finančné operácie - Obec 2 154 2 175 2 199 

Prebytok rozpočtu:   127 846 -2 175 -2 199 
      

CELKOM    

Celkové príjmy   4 651 367 4 236 718 4 236 718 

Celkové výdavky 4 576 023 3 856 882 3 814 765 

Prebytok rozpočtu: 75 344 379 836 421 953 
 
Prognózovaný podiel na výnose DPFO pre rok 2023 Ministerstvom financií SR ku dňu zostavenia 
návrhu rozpočtu nebol zverejnený. Obec vychádzala z prognózy na jún 2022. 
https://www.mfsr.sk/files/archiv/19/vychodiskove-obce_jun2022.pdf 
  
Záver: 
 
Nakoľko rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia je dobré, ak je schválený a obec 
nemusí hospodáriť v rozpočtovom provizóriu. Z dôvodu konania komunálnych volieb dôjde k zmene 
vo vedení obce, preto bude dobré v 1. polroku 2023 vykonať zmeny rozpočtu v zmysle plánov a vízií 
nového vedenia.  
Predložený návrh rozpočtu na rok 2023, ktorý je základom finančného hospodárenia obce a je 
pripravený v súlade s platnou legislatívou, odporúčam prerokovať na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva a následne schváliť a rozpočet  na rok 2024 a 2025 odporúčam zobrať na vedomie. 
 
V Kecerovciach dňa 21.09.2022   
                            Ing. Gabriela Dorovová 
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