
Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu 

obce Polianka na roky 2018 - 2020 
 

 

 

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

predpisov, predkladám Obecnému zastupiteľstvu stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2018 

až 2020.  

 

I. Východiská spracovania stanoviska k návrhu rozpočtu obce 

 

1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

 Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia: 

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

predpisov, 

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

predpisov. 

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

a drobné stavebné odpady v z.n.p., na základe ktorého vydala obec VZN k jednotlivým 

daniam a poplatkom. 

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

v znení neskorších predpisov, 

-   Ostatných súvisiacich všeobecne záväzných predpisov. 

 

2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce Polianka 

Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovom sídle obce dňa 16.11.2017, 

t.j. v zákonom stanovenej lehote v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

II.  Spracovanie návrhu rozpočtu 

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z.z. 

ako viacročný rozpočet na roky 2018-2020.  Rozpočet nie je zostavený ako programový, 

nakoľko obec uznesením č. 51/2015 z 16.12.2015 rozhodla o neuplatňovaní programovej 

štruktúry v rozpočte obce.  

 

Rozpočet je zostavený v členení na bežný, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Ďalej 

v členení položiek ekonomickej a funkčnej klasifikácie.  

 

V oblasti bežných príjmov dominujú daňové príjmy, ktoré sú tvorené predovšetkým výnosom 

dane z príjmov fyzických osôb -  podielovej dane zo štátneho rozpočtu a ostaných príjmov 

z daní vyberaných od občanov obce. Predpokladané zvýšenie príjmov z miestnych daní 

odráža zvýšenie sadzieb za daň za psa, komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  



Daňové príjmy tvoria i v navrhovanom rozpočte najstabilnejší príjem a tvoria 90 % 

z celkových bežných príjmov rozpočtu.  

V rámci nedaňových príjmov tvoria najvýznamnejšiu položku iné príjmy, v ktorých je 

zahrnutý podiel zo zisku lesov. 

 

Hlavnou zložkou kapitálových príjmov je príjem z 150 000 € na realizáciu investičného 

zámeru – stavebných úprav v priestoroch športového areálu.  

 

Najvýznamnejšou položkou bežných výdavkov sú mzdové náklady, ktoré predstavujú 41 % 

z celkových bežných výdavkov. Zvyšné výdavky sú ponechané na úrovni podobnej roku 

2017, pričom k zníženiu prišlo v oblasti rutinnej údržby  a oblasti ochrany pred požiarmi.  

 

Kapitálové výdavky sú výlučne smerované do oblasti realizácie investičného zámeru 

v priestoroch športového areálu.  

 

Navrhovaný rozpočet na rok 2018 je zostavený ako prebytkový, čím je splnená jedna 

z podmienok § 10 ods.7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočty na 

nasledovné roky sú taktiež zostavené ako prebytkové. Navrhovaný celkový prebytok v roku 

2018 je 11 000 €, prebytok bežného účtu je vo výške 11 000 € a kapitálový účet je zostavený 

ako vyrovnaný. Plány obce dosiahnuť prebytkový rozpočet hodnotím pozitívne 

a predpokladám i splnenie prebytku rozpočtu s ohľadom na hospodárenie v minulých 

obdobiach.  

 

III. Záver 

 

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s platnými predpismi, je zostavený podľa predpísanej 

rozpočtovej klasifikácie a spĺňa predpísanú štruktúru. Na základe uvedených skutočností 

odporúčam poslancom obecného zastupiteľstva  

 

schváliť  

 

návrh rozpočtu na roky 2018-2020. 

 

 

V Polianke, 15.11.2017 

 Miroslava Bačová 

 Hlavná kontrolórka obce 

 


