
S t a n o v i s k o 
Hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Hurbanova Ves 

 na roky 2014 až 2016 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 V súlade s § 18f, ods. 1 pís. c/, zákona 369/1990 Zb o obecnom zriadení, v znení 

neskorších predpisov, predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Hurbanovej Vsi stanovisko 

k návrhu programového rozpočtu na roky 2014 až 2016. 

 Návrh rozpočtu som posudzoval z hľadiska súladu so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, najmä: 

- zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 

neskorších predpisov,  

- zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov, 

- zákonom  č.564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z  príjmov  územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov,, 

- zákonom  č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, 

- zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov, 

a ostatné súvisiace právne normy a platné všeobecne záväzné nariadenia obce, ako sú: 

- VZN č. 3/2008 o podmienkach určovania vyberania dane za užívanie verejného 

priestranstva na území obce Hurbanova Ves, 

- VZN č. 4/2008 o podmienkach určovania vyberania dane za psa na území obce 

Hurbanova Ves, 

- VZN č. 1/2010 o podmienkach určovania vyberania miestneho poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hurbanova Ves a VZN č.3/2011, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2010 o podmienkach určovania vyberania 

miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Hurbanova Ves, 

- VZN č.4/2011 o podmienkach určovania vyberania dane z nehnuteľností na území 

obce Hurbanova Ves, 

- VZN č.2/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce Hurbanova Ves na úseku 

školstva, 

- Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hurbanovej Vsi. 

 

Na základe preštudovania uvedeného návrhu a jeho posúdenia konštatujem: 

 

1/  Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s § 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov na obdobie troch rokov, t.j. 

roky 2014, 2015 a 2016, ktorý rešpektuje rozpočtovú klasifikáciu v zmysle Opatrenia MF 

SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická 

klasifikácia rozpočtovanej klasifikácie v znení neskorších predpisov a je spracovaný         

v súlade s „Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 

2016“, č.j. MF/008432/2013 – 411, vydanej v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z.z.          

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. 



2/ Návrh rozpočtu na rok 2014 dodržuje hlavnú zásadu pri zostavovaní rozpočtu, a to 

zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu s predpokladanými príjmami a výdavkami vo výške     

133.695,- €.  

 

3/  Pri návrhu rozpočtu bežných príjmov vo výške 111.825,- € sa vychádzalo z príjmu od štátu 

za prenesený výkon štátnych kompetencií vo výške 12.451,- € a zo schváleného štátneho 

rozpočtu na rok 2014 v oblasti výberu dane z príjmu fyzických osôb vo výške 33.000,- €. 

V oblasti výberu dane z nehnuteľností sa predpokladá príjem vo výške 48.150,- €. Pri 

výbere domácich daní a poplatku za odpad sa v návrhu rozpočtu vychádza z úrovne 

skutočného výberu za rok 2013, a to v objeme 8.530,- €. Za nájom pozemkov, budovy 

a zariadenia sa predpokladá príjem v objeme 5.375,- €. Príjem z prevádzky čističky 

odpadových vôd sa predpokladá v objeme 3.700,- €. Ostatné príjmy nešpecifikované sa 

predpokladajú v objeme 619,- €. 

 

4/  V kapitálových príjmoch sa predpokladá príjem v objeme 2.000,- € za predaj obecného 

pozemku. Pre krytie kapitálových výdajov sa predpokladajú finančné operácie 

z rezervného fondu, a to prevod v objeme 19.870,- €. 

 

5/  Bežné výdavky sú predpokladané vo výške 96.244,- € a sú vyššie oproti roku 2013 o cca 

12.000,- €, a to z dôvodu personálnej výmeny pracovníkov Obecného úradu z dôvodu 

odchodu do dôchodku a potrebnej súbežnej práce dvoch pracovníkov počas odovzdania 

agendy a zaučenia nového pracovníka. Vyššie bežné výdavky sú určené aj na opravu 

chodníkov v obci a na vypracovanie projektovej dokumentácie k oprave miestnych 

komunikácií. 

 

6/  Kapitálové výdavky sú predpokladané vo výške 25.000,- €, kde sa kapitálové príjmy vo 

výške 21.870,- € navýšia o prevod z bežných príjmov o 3.130,- €. Výdavky sa 

predpokladajú použiť pri zateplení budovy materskej škôlky a pri rekonštrukcii obecných 

ciest. 

 

7/ Pre zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu v oblasti bežných výdavkov bude potrebné 

neustále sledovať a regulovať výdavky rozpočtu nadväzne na reálnu tvorbu príjmov. 

 

8/  Návrh rozpočtu na rok 2014 bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený na úradnej tabuli 

a na webovej stránke obecného úradu. 

 

9/ Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2013 zodpovedá príslušným predpisom, je zostavený 

podľa predpísanej rozpočtovej klasifikácie a spĺňa predpísanú štruktúru. V návrhu 

rozpočtu sa upozorňuje na možné riziká, nie sú to ale riziká takého charakteru, s ktorými 

by sa nedalo vysporiadať v priebehu rozpočtového roka. 

 

  Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam a dobre spracovanému materiálu odporúčam 

poslancom Obecného zastupiteľstva v Hurbanovej Vsi 

 

schváliť 

návrh rozpočtu podľa predloženého návrhu 

 

 

V Bratislave, dňa 11.12.2013                                                                         Ing. Ján Dubravec 

                                                                                                                         hlavný kontrolór 


