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Uznesenie:
a) Obecné zastupiteľstvo po b e r i e n a v e d o m i e predložené Stanovisko k Návrhu rozpočtu
Obce Štefanová rok 2020 s výhľadom roky 2021, 2022.

STANOVISKO
K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE ŠTEFANOVÁ NA ROK 2020

V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
predkladám stanovisko k návrhu rozpočtu Obce Štefanová na rok 2020.
A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA :
Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého a zverejneného návrhu rozpočtu
Obce Štefanová na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2022 :
1. Súlad s vybranými predpismi:
Pre spracovanie návrhu rozpočtu platia:
 zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p.,
 zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých prepisov č. 583/2004 Z. z.,
 zákon č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti v z.n.p.
2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany Obce Štefanová : Návrh rozpočtu na rok 2020, s
výhľadom na roky 2021, 2022 bol zverejnený 30.9.2020 v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších noviel.
3. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu:
 Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 - Subjekty verejnej
správy používajú na zostavenie návrhu svojho rozpočtu rozpočtovú klasifikáciu schválenú
opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje
druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
č. MF/010175/2004-42 (Finančný spravodajca č. 14/2004) v znení neskorších predpisov.
 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa
opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42,
ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie - Funkčná klasifikácia sa použije v zmysle vyhlášky Štatistického úradu
Slovenskej republiky č. 195/2003 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov
verejnej správy.
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B . TVORBA NÁVRHU VIACROČNÉHO ROZPOČTU :
- Návrh je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z., § 9 ods. 1, na rok 2020
- Rozpočet na rok 2020 je záväzný, rozpočty na roky 2021 a 2022 sú orientačné – nie sú uvedené.
- Rozpočet je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z. a vnútorne členený na:
a) bežné príjmy a bežné výdavky
b) kapitálové príjmy a výdavky
c) finančné operácie, okrem príjmovej časti rozpočtu, ktorý neobsahuje rozpočet finančných
operácií v príjmových položkách.
- V rozpočte sú vyjadrené vzťahy k štátnemu rozpočtu v rámci financovania prenesených kompetencií
štátu, finančné vzťahy k MŠ bez právnej subjektivity.
C.ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU:
1. Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so zásadou tvorby rozpočtu pre rok 2020, len čiastočne, s
ohľadom na nespracované roky 2021 a 2022 ako viacročného rozpočtu, ktorý slúži ako strednodobý
ekonomický nástroj finančnej i rozpočtovej politiky obce.
Pre rozpočtový rok 2020 je konštruovaný ako prebytkový.
Kapitálový rozpočet je zostavený ako prebytkový (v sume 95 726,11 €),
Finančné operácie sú zostavené ako schodkové (v sume - 99 486,11 €).
Návrh rozpočtu obsahuje aj príjmy a výdavky obce a organizácie bez právnej subjektivity v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce (MŠ).
2. Zverejnený viacročný návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 písm. a) až c)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len z. 583/2007 Z.z.). Rozpočet je zostavený pre rozpočtový rok 2020 a
na dva nasledujúce rozpočtové roky v zmysle ustanovenia § 9 ods. 4, ktoré sú iba informatívne a
toho času nezáväzné.
3. Zverejnený návrh rozpočtu spĺňa v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona č. 523/2004, Zákon o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len z. č.
523/2004) podmienku spracovania návrhu rozpočtu s ohľadom na schválené predchádzajúce dva
rozpočtové roky. Zároveň súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na rok 2019 a údaje o
skutočnosti roka 2019, čo je v súlade s citovaným ako aj v zmysle s ustanovenia § 9 ods. 1 ústavného
zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti (ďalej len ústavný zákon).
4. Keďže rozpočet na rok 2020 nebol schválený do 31. decembra 2019, pre obdobie od 1. januára 2020
do dňa schválenia rozpočtu sa v prostredí obce Štefanová uplatňuje rozpočtové provizórium. Pre
provizórium platia podmienky v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v oblasti výdavkovej časti rozpočtu. Obec hospodári podľa
schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas
rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových
výdavkov schváleného rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka okrem zákonom
stanovených výnimiek a počas rozpočtového provizória obec nemôže (až na výnimky) poskytovať
dotácie.

1. ROZPOČET PRÍJMOV A VÝDAVKOV (v €)
Rozpočet celkových príjmov a výdavkov:

Celkový rozpočet (B+K+FO)

Schválený
2019

Skutočnosť
2019

Návrh na r.
2020

Úprava
2020

(+/-)
schvál..r.2019/k
schval.r.2020

Príjmy celkom

322 234,00

300 942,23

293 647,10

293 647,10

-28 587

Výdavky celkom

322 234,00

285 896,59

292 354,94

292 354,94

-29 879

0,00

15 045,64

1 292,16

1 292,16

Výsledok hospodárenia (+/-)
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Rozpočet príjmov pre rok 2020 je rozpočtovaný vo výške 293 647,10 €. V súlade s Opatrením
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-42 sú príjmy členené na daňové a
nedaňové príjmy, granty a transfery (bežné a kapitálové granty a transfery). V hore uvedenej tabuľke
je prehľade uvedený v príslušnom členení v porovnaní s rokom predchádzajúcim (v jeho
navrhovanej a očakávanej výške) a chýba údaj s dvoma rokmi nasledujúcimi v EUR.
Návrh rozpočtu príjmov na základe prehľadu je pre rozpočtový rok 2020 v porovnaní so
skutočnosťou príjmovej časti rozpočtu za rok 2019 o 21 848 € zaokrúhlene nižší.
Výdavková časť celkového bežného rozpočtu uvažuje s celkovým objemom v čiastke 292 354,94 €,
a v porovnaní s plánom na r. 2019 je nastavený o – 29 879 € nižší.

2. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový. V príjmovej časti bežného rozpočtu je naplánovaný
v sume 189 774,17,- €. Vo výdavkovej časti sa počíta s výdavkami 184 722,01 €. Rozpočtovanie
bežných príjmov pre rok 2020 je nižšie o – 21 848 EUR v porovnaní so schválenou výškou bežných
príjmov na rok 2019.
Bežný rozpočet:
Rozpočtové roky:

Schválený
2019

Skutočnosť
2019

Návrh na r.
2020

Úprava
2020

(+/-)
schvál..r.2019/k
schval.r.2020

Príjmy s MR

211 622,00

198 310,02

189 774,17

189 774,17

-21 848

Výdavky s MR

205 042,00

177 661,19

184 722,01

184 722,01

-20 320

6 580,00

20 648,83

5 052,16

5 052,16

Výsledok hospodárenia (+/-)

 Príjmy - Skladba v príjmových položkách je uvedená v návrhu rozpočtu podľa ekonomickej
kategórie, zdrojov bez sčítania daňových a nedaňových príjmov. Kontrola pre porovnanie
s predchádzajúci obdobím v stanovisku vychádzala zo svojich podkladov z predchádzajúcich
dokladov k rozpočtu a záverečnému účtu a stanovísk roku 2019.
 Výdavky – sú na úrovni 184 722,01 €, taktiež plánované nižšie oproti schválenému rozpočtu roku
2019, ale i v porovnaní so skutočnosťou r. 2019.

3. Kapitálový rozpočet:

Predpokladaný návrh kapitálového rozpočtu je tvorený ako prebytkový 99 889,52 €, pričom
kapitálové príjmy sú tvorené z dotácie na projekt „Cintorín - rekonštrukcia objektu a okolia“. Výdavky
sú plánované v sume 4 163,41 eur, ktoré sú určené na vratku dotácie ERDF a výdavky na budovanie
a likvidáciu objektov ( EK 717 002).

Kapitálový rozpočet:
Rozpočtové roky:

Schv. 2019

Skutočnosť
2019

Príjmy

110 612,00

Výdavky

117 192,00

108 235,40

-6 580,00

-101 235,40

Výsledok hospodárenia (+/-)

7 000,00

Návrh na r.
2020
99 889,52

Úprava
2020

(+/-)
schvál..r.2019/k
schval.r.2020

99 889,52

-10 722

4 163,41

4 163,41

-113 029

95 726,11

95 726,11

4. Finančné príjmové aj výdavkové operácie sú zostavené aké schodkové v sume 99 486,11 €,
pričom príjmy sú do rozpočtu zapájané financie v čiastke 3 983,41 € čo predstavujú vratky na
bankové úvery.
Finančné operácie:
Rozpočtové roky

Schv. 2019

Skutočnosť
2019

Návrh na r.
2020

Úprava
2020

(+/-)
schvál..r.2019/k
schval.r.2020

Príjmy

0,00

95 632,21

3 983,41

3 983,41

3 983

Výdavky

0,00

0,00

103 469,52

103 469,52

103 470

Výsledok hospodárenia (+/-)

0,00

95 632,21

-99 486,11

-99 486,11
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Vo výdavkoch sa finančné operácie sa plánujú v sume 103 469,52 € čo je nesplatený úver
Prima Banke na Projekt Cintorína a ERDF vratka dotácie.
5. PROGRAMOVÝ ROZPOČET: Povinnosť podľa 583/2004 o rozp. pravidlách úz.sam. § 4 ods. 5)
„... ak obecné zastupiteľstvo obce s počtom obyvateľov do 2 000 rozhodne o neuplatňovaní programu
obce“. Neuplatňovanie takto zostaveného programového rozpočtu Obec Štefanová schválila na

svojom obecnom zastupiteľstve dňa 19.3.2014 uzn. č. 11/OZ/2014 v zmysle § 4 ods. 5 zákona
583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Z Á V E R : Konštatujem, že predkladaný návrh rozpočtu na rok 2020 aj tomto neskoršom
období je nastavený tak, aby zabezpečil financovanie základných funkcií samosprávy a
preneseného výkonu štátnej správy aj v nadväznosti na celoročnú pandemickú situáciu COVID19. Celkový rozpočet aj rozpočty jednotlivé – bežný a kapitálový sú nastavené v nižšom
príjmovom rozmedzí. Pozitívne je, že najmä celkové výdavky sú plánované na r. 2020 nižšie ako
tomu bolo pri schvaľovaní r. 2019, a to aj v porovnaní s celkovými skutočnými výdavkami ku
koncu roku 2019 ako skutočnosť.
STANOVISKO:
V priebehu zverejnenia bol rozpočet dopracovaný v zmysle doporúčania pre viacročné rozpočty.
Kontrole bol zaslaný na overenie dňa 9.11.2020, pričom boli do návrhu rozpočtu na r. 2020 zahrnuté
aj roky pred rokom 2020 a následne na dva nasledujúce roky. Doplnený rozpočet obsahoval všetky
náležitosti v zmysle ustanovení § 9 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 583/2004 Z. z. a § 4 ods. 6 zákona
č.523/2004 týkajúcich sa viacročného rozpočtu.
Na základe uvedeného odporúčam Obecnému zastupiteľstvu schváliť Návrh rozpočtu na r. 2020-2022
bez výhrad.

V Štefanovej, dňa 9.11.2020
Mgr. Iveta BALEJČÍKOVÁ,
hlavná kontrolórka obce

4

