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O B E C SOKOĽ 

OBECNÝ ÚRAD SOKOĽ, Kostolianska ulica 159/10, PSČ 044 31 

 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k „Návrhu rozpočtu obce Sokoľ na rok 2023 s výhľadom na 

roky 2024 a 2025 “ 

 

 

 

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

predpisov predkladám Obecnému zastupiteľstvu obce Sokoľ odborné stanovisko k „Návrhu rozpočtu 

obce Sokoľ“. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Sokoľ bolo spracované na základe 

predloženého návrhu viacročného rozpočtu obce a návrhu rozpočtu obce na rok 2023, ktorý bol 

spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Dokument „Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu“ obsahuje: 

 

1. Východiská spracovania odborného stanoviska 

 

1.1 Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu 

 

1.1.1 Súlad so všeobecne záväznými predpismi 

1.1.2 Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce 

1.1.3 Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 

 

1.2 Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu 

 

2. Východiská tvorby návrhu rozpočtu 

 

3. Tvorba návrhu rozpočtu 

 

4. Záver 

 

1. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA 

 

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu viacročného 

rozpočtu obce a návrhu rozpočtu obce na rok 2023 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z dvoch hľadísk: 

1.1 Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu 

1.1.1Súlad so všeobecne záväznými predpismi 

 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s: 



- zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

- zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorých je obec povinná zostaviť 

rozpočet na tri roky, pričom rozpočet na rok 2023 je záväzný a rozpočty na rok 2024 a 2025 sú 

orientačné a budú upravované v ďalšom rozpočtovom roku, 

- zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov, 

- zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 

neskorších predpisov 

- a ostatné súvisiace právne normy. 

 

1.1.2 Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce 

 

Predložený návrh rozpočtu na rok 2023 a predpoklad na roky 2024 – 2025 boli spracované v súlade: 

- so všeobecne platnými nariadeniami obce, ktoré na podmienky obce Sokoľ upravujú zásady 

hospodárenia s majetkom obce, miestne dane, výšku príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, poskytovanie dotácií 

z rozpočtu obce, opatrovateľská služba a spôsob určenia a výška úhrady za poskytované sociálne 

služby, podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach 

- s platnými smernicami na účtovný rozvrh, spôsobom vedenia účtovníctva, vnútorným predpisom 

na vykonanie inventarizácie. 

 

1.1.3Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce Sokoľ 

 

Návrh rozpočtu obce Sokoľ na rok 2023 a predpoklad na roky 2024 – 2025 bol verejne sprístupnený 

na informačnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

1.2 Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu 

 

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. 

MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia 

rozpočtovej klasifikácie v z.n.p., ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy. 

 

2. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU 

 

Návrh rozpočtu bol 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 zákonom č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a zostavený v požadovanej štruktúre a podľa dokumentov schválených vládou 

SR. 

 

3. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU 

 

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v členení podľa 

§ 9 ods. 1 citovaného zákona na: - rozpočet na rok 2023 - rozpočet na rok 2024 - rozpočet na rok 

2025. 



Rozpočet na rok 2023 je záväzný, rozpočet na roky 2024 a 2025 má orientačný charakter a ich 

ukazovatele sa spresňujú v uvedených rozpočtových rokoch. Navrhovaný rozpočet na rok 2023 a 

2024-2025 v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vnútorne 

členený na: 

 

a) bežný rozpočet, t. j. bežné príjmy a bežné výdavky 

b) kapitálový rozpočet, t. j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky 

c) finančné operácie 

 

 Návrh rozpočtu na rok 2023     

Bežné príjmy celkom 628 966,00                   

Bežné výdavky celkom 590 615,00                    

Prebytok +/ Schodok -  +38 351,00              

 

 

 Návrh rozpočtu na rok 2023     

Kapitálové výdavky celkom 100 500,00                     

Kapitálové príjmy celkom 1000,00                    

Prebytok +/ Schodok - -99 500,00                   

 

 Návrh rozpočtu na rok 2023     

Príjmové finančné operácie celkom 100 000,00                      

Výdavkové finančné operácie celkom 25 400,00                         

Prebytok +/ Schodok - +74 600,00 

 

 Návrh rozpočtu na rok 2023        

Príjmy celkom 729 966,00                      

Výdavky celkom 716 515,00                   

Prebytok +/ Schodok - + 13 451,00                           

 

 Navrhovaný rozpočet je zostavený ako prebytkový. 

 

 

4. ZÁVER  

Hlavný kontrolór obce Sokoľ nemá žiadne pripomienky k navrhovanému rozpočtu. 

 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti odporúčam Obecnému zastupiteľstvu obce Sokoľ 

 

- schváliť predložený „Návrh rozpočtu obce Sokoľ na rok 2023“ 

- zobrať na vedomie „Návrh rozpočtu obce Sokoľ na roky 2024 - 2025“. 

 

 

 

JUDr. Svetlana Pavlíková, PhD. 

         HK obce Sokoľ 


