
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Č učma
k návrhu rozpočtu na rok 2022 a k náwrhu v.iacročného rozpočtu

na roky 2023-2024

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

pľedkladám

odbomé stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce Čučma.
Odbomé stanovisko bolo vypracované v zmysle  §  18f ods.1  písm.  c) zák.  č.  369/1990

Zb.   o obecnom   zriadeni'  v znení   neskorších  predpisov  a na   zäklade   predloženého   návrhu
rozpočtu  obce,  ktorý  bol  spracovaný  v súlade  s  §  9  zák.  č.  583/2004  Z.  z.  o rozpočtových
pravidlách miestnej  a územnej  samosprávy a o zmene niektoi.ých zákonov v znení neskoršĺch
doplnkov  a zmien.  Príprava  návrhu  rozpočtu  rešpektuje  povinnosť  ustanovenú  znením  §  9
o viacročnom rozpočte a prechodné ustanovenie § 21 ods. 3 zákona č. 583/2004 o rozpočtových
pravidlách  územnej   samosprávy,  podľa  ktorej  sa  viacročný  rozpočet  obce  na  nasledujúcc
rozpočtové roky zostavuje od roku 2006.

A.   VÝCHODISKÁ  SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

1.  Zákonnost' predloženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznúmi Drávr.vmi t)redi}isrni

Návrh rozpočtu na roky 2022 -2024 (ďalej len návrh rozpočtu):

•     je zostavený  podľa  §  10  a  §  21  zákona č.  583/2004   Z.  z.   o rozpočtových pravidlách
územnej   samosprávy   a o zmene  a doplnenĺ  niektorých  zákonov  v znení   neskorších
predpisov

•     je  v súlade  so  zákonom  č.  523/2004 Z.  z.  o rozpočtových  pľavidlách verejnej  správy
v znení neskorších predpisov

•    je v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach  a miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

•     je v súlade so zákonom č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, strediiých Škôl
a školských zariadení  v znení neskorších predpisov

•     je v súlade s ústavným zákonom č. 493/2011  Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti

1.2. Súlad so všeobecne záväzníJmi nariadeniami obce

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce ( ďalej len
VZN ) :

•     VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné
stavebné odpady

•     VZN o hospodáreni' s majetkom obce
•     VZN, ktorým sa učuje spôsob poskytovania dotácií z rozpočtu obce



1.3.  I)održanie iní;orinačnei i)ovĺnnosti zo stľaw Obce Čučma

•     Návrh rozpočtu bol  zverejnený  v obci  obvyklým spôsobom - na vývesnej  tabuli a na
webovom  sídle  obce     v zákonom  stanovenej  lehote  ,  t.j.  najmenej  15  dní  pred jeho
schválením v súlade s  §  9  ods.  2 zákona č.  369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení v zneiií
neskorších predpisov.

2.  Metodická správnost' predloženého návrhu rovočtu

•     Návi.h rozpočtu na roky 2022 -2024 bol zostavený na základe i-ozpočtovej klasifikácie

podl'a Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým
sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácic
č.   MF   /010175/2004-42   (   Finančný   spravodajca   č.14/2004)   v znení   neskorších

predpisov.
•     Návrh  rozpočtu  bol  spracovaný  v súlade  s Pri'ručkou  na  zostavenie  návrhu  rozpočtu

verejnej  správy  na  roky  2022  -  2024.  Návrh  rozpočtu je  predložený  na  schválenie
v rozsahu  podl'a  ustanovenia  zákona  č.   583/2004   Z.   z.   o rozpočtových  pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov ,  §  10 ods.4, ktorý ustanovuje že:

•      „ Rozpočet obce sa predkladá na schválenie oz v členení minimálne na úrovni hlavnej
kategórie ekonomickej klasifikácie". Táto podmienka bola zo sti.any obce dodržaná.

•     Obec v súlade s § 4 zákonač. 426/2013 o rozpočtových pravidlách územnej samospi.ávy
neuplatňuje programový rozpočet.

8.  VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh  rozpočtu  vychádza  z doporučených  východísk  rozpočtu  verejnej  správy,  z vývoja
hospodárenia obce v roku 2021  a zo skutočností v predchádzajúcich sledovaných rokoch.
Návrh viacročného  rozpočtu obce bol  spracovaný podľa zákona č.  583/2004   Z.  z.  v členeni'

podľa §  9 ods.  1  ako:

•     rozpočet na príslušný rok 2022

•    rozpočet narok 2023

•    rozpočet na rok 2024

Rozpočet  na  prĺslušný  rozpočtový  rok  2022  je  záväzný,  pričom  rozpočty  na  nasledujúce
rozpočtové  roky  2023  a 2024  nie  sú  záväzné,  majú  len  orientačný  charakter.  Spresňujú  sa
v nasledujúcich rozpočtových rokoch.
Viacročný  rozpočet  sa  v súlade  s  §   10  ods.3  a 7  zákona  č.  583/2004  Z.  z.  o rozpočtových

pravidlách územnej  samosprávy a o zmene a doplnenĺ niektorých zákoiiov v znení neskorších
predpisov členi' na:

•    bežný rozpočet ( bežné prĺjmy a bežné výdavky)
•     kapitálový rozpočet ( kapitá]ové pri'jmy a kapitálové výdavky)

•    finančné operácie



Vo  viacročnom  rozpočte  sú  vyjadrené  finančné  vzťahy  k Štátnemu  rozpočtu  v  rámci
financovaniaprenesenýchkompetenciíštátu,finančnévzťahykštátnymfondomafondomEU,
kzriadenýmprávnickýmosobámaspoločnostiam,ktorýmsaposkytujúprostriedkyzrozpočtu
obce.

C.   ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Na  schválenie je  predložený  návrh   viacročného  rozpočtu  obce  na i.oky  2022  - 2024  na
úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie.
Predložený rozpočet predstavuje nasledovné objemy:

Rozpočtový rok: návrh 2022 návrh202-3 návrh 2024

Bežné príimy 285  800 285  66Ô268160+17500 284 200261450+22750
Bežné vÝdavky 257 220
Prebytok/schodok rozpočtu + 28 580

Rozpočtový ľok: návrh 2022 návrh 2023 návrh 2024

Kapitálové príimy 0 00 05250
Kapitálové výdavky 0
Prebytok/schodok rozDočtu 0 0 -         5250

Rozpočtový rok: návrh 2022 návrh 2023 návrh 2024

Príimové finančiié operácie 670 017500-17S00 0'7500-17500
Výdavkové finančné operácie 29 250
Prebytok/schodok rozpočtu -28580

Príjmová časť rozpočtu: návrh 2022 návrh 2023 návrh 2024

Bežné príimy 285  800 285 66000 284 2000
Kapitálové pri'jmy 0
Finančné oi]erácie 670 0
Celková bilancia 286 470 285 660 284 200

Výdavková čast' rozpočtu: návrh 2022 nri;Fh 2o23- návrh 2024

Bežné vÝdavky 257 220 268  ]600 2614505250
Kapitálové vÝdavkyFinančnéoperácie 0

., 17 500285660 ' 7 500284200
Celková bilancia 286 470



Bežný rozpočet spĺňa podmienku zákona č.583/2004  Z.  z.  o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, § 10 ods. 7, kde je stanovené, že bežný rozpočet je obec povinná zostaviť
ako   vyrovnaný alebo prebytkový.  Bežný rozpočet na rok  2022 je postavený ako prebytkový
vo výške 28  580 €.

Kapitálový rozpočet je nulový. Finančné operácie sú schodkové vo výške 28  580 €.  Po

použití prebytku bežného rozpočtu  je  rozpočet postavený ako vyi.ovnaný.

D.  ZHRNUTIE

Stanovisko k návrhu rozpočtu je zamerané najmä na posúdenie súladu návrhu rozpočtu so
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Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení   neskorších   predpisov.   Návrh   zohľadňuje   ustanovenia   zákona   č.   582/2004   Z.   z.
o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku  za  komunálny  odpad  a drobné  stavebné  odpady
a schváleného  VZN,  zákona č,  564#004  Z.  z.  o rozpočtovom  určení  výnosu  dane  z príjmov
územnqj  samospráve a zákona č. 597Z2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a Školských zariadení v znení neskorších doplnkov a zmien ako aj ďalšie právne normy.

Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnqj tabuli a na webovom sídle obce v zákonom
stanovenej  lehote  15  dní pred jeho schválením, teda v súlade  s  §  9  ods.  2 zákona č.   369/1990
Zb.  o obecnom  zriadení  v znenĺ  neskorších  predpisov.  Návrh  rozpočtu  svojou  koncepciou
rešpektuje  všetky  právne  nomy  a všeobecne  platné  predpisy  spojené  s prípravou  rozpočtu
obce.

ya ,zápa4e  uvedŕných  sFuĺočnosĺĺ     odporúčam  Obecnému  zastupiteľstvu  v Čučme
pr:P!o.žený náyrh rozpočt.u nm_ľok 2022 schválí± a návrh viacľ()čnéh() rozi;očtu n_a rokv 202-3
- 2024 zobľat' n_a vedomie.

IIJ`„-.;;:;,.'.'*
hlwný kontrolór obce

V Brzotíne,  dňa 10.03  2022


