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Obecný úrad Nižný Hrušov
------------------------------------20. zasadnutie Zastupiteľstva
Obecného úradu Nižný Hrušov
Dňa 30.12.2021

Číslo poradia: 5

STANOVISKO
HLAVNÉHO KONTROLÓRA
K ZMENE ROZPOČTU OPATRENÍM Č. 1/2021 ZA ROK 2021

Predkladá:

Návrh na uznesenie:

Ing. Ján Majda
hlavný kontrolór

Zastupiteľstvo Obce
Nižný Hrušov

berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k
Zmene rozpočtu opatrením č. 1 /2021
za rok 2021
Spracoval:
Ing. Ján Majda
hlavný kontrolór
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Obec Nižný Hrušov
Hlavný kontrolór
Stanovisko hlavného kontrolóra
k Zmene rozpočtu opatrením č.1/2021 na rok 2021
_________________________________________________
Hlavný kontrolór Obce Nižný Hrušov predkladá stanovisko k zmene rozpočtu
opatrením č.1/2021 na rok 2021 na základe ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) c) d zákona
č. 583/2004 Z.z. zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. a v súlade
so schváleným uznesením obecného zastupiteľstva č.329/2017 z 28.12.2017 sa vykonáva 1.
zmena rozpočtu obce Nižný Hrušov na rok 2021 rozpočtovým opatrením – povoleným
prekročením a viazaním príjmov, výdavkov a finančných operácií k 31.12.2021.
1.

Zákonnosti predloženého návrhu rozpočtu

Hlavným cieľom rozpočtovania je snaha o maximalizovanie transparentnosti
pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov, ktoré
sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov.
Rozpočet vyjadruje vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými
výstupmi a výsledkami činnosti a aktivít.
Zmeny rozpočtu schvaľuje Zastupiteľstvo obce s výnimkou uvedeným v § 14 ods. 1
zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách.
Návrh zmeny rozpočtu Obce N. Hrušov č.1/2021 je zostavený podľa rozpočtovej
klasifikácie v súlade s opatrením Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-42 v platnom
znení a v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy.
2.

Stav schváleného rozpočtu na začiatku rozpočtovaného roka

Príjmy celkom

1 454 649.-

v tom bežné príjmy

897 389.-

kapitálové príjmy

523 810.-

finančné operácie

33 450.-

Výdavky celkom

1 454 649.-

bežné výdavky

848 605.-

kapitálové výdavky

580 844.-

finančné operácie

25 200.-
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3. Úprava rozpočtu č.1/2021 :
Bežné príjmy celkom:
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Celkové príjmy obce po 1. úprave rozpočtu

1 028 131.204 224.37 204.1 269 559.- €

Bežné výdavky celkom

961 741.- €

Kapitálové výdavky

270 040.-

Finančné operácie
Celkové výdavky obce po 1. úprave

25 200.1 256 981.-€

Rozpočet obce Nižný Hrušov po zmene č. 1/2021 je zostavený na základe vyššie
uvedených skutočností, ktoré sú podrobne analyzované v rámci samotného materiálu
ako prebytkový v objeme 12 578.- €, čo predstavuje rozdiel rozpočtu príjmov
a výdavkov.
4. Súlad s internými predpismi
Rozpočet obce N. Hrušov po zmene č.1/2021 je vypracovaný v súlade so zákonom NR
SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákonom o rozpočtovom určení výnosu niektorých daní
územnej samospráve, nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane
z príjmov územnej samospráve, zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov, zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení v znení neskorších predpisov, všeobecne záväzným nariadením (ďalej
len VZN) .
5. Tvorba návrhu rozpočtu a jeho vyrovnanosti, štruktúra bežných
a kapitálových výdavkov
Rozpočet obce N. Hrušov po zmene č. 1/2021 je zostavený ako prebytkový v objeme
12 578.- €
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Členenie rozpočtu je nasledovné:
Príjmy celkom
Z toho – Bežné
Kapitálové
Fin. operácie

1 269 559.1 028 131.204 224.37 204.-

Výdavky celkom
Z toho – bežné
Kapitálové
Fin. operácie

1 256 981.961 741.270 040.25 200.6. Z Á V E R .

Posúdením štruktúry, dodržania podmienok a miery podrobnosti spracovania návrhu
zmeny č. 1/2021 rozpočtu v súlade s §14 ods. 2 a 4 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. k o n š t a t u j e m , že uvedená zmena rozpočtu
obce č.1/2021 je zostavená v súlade s §§ 9 a 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a v súlade so Zásadami tvorby rozpočtu,
na základe uvedených skutočností
odporúčam
Zastupiteľstvu obce Nižný Hrušov
zmenu rozpočtu č. 1/2021
schváliť
V Nižnom Hrušove 30.12.2021

Ing. Ján Majda
Hlavný kontrolór obce
v.r.
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