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Stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu rozpočtu obce na roky 2022 - 2024
_________________________________________________
Hlavný kontrolór Obce Nižný Hrušov predkladá stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2022 –
2024 na základe ustanovenia § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. zákona o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.

1.

Zákonnosti predloženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne zaväznými právnymi predpismi
V súlade s ustanovením § 9 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec
zostavuje rozpočet na trojročné obdobie, t. j. na roky 2022 až 2024, pričom rozpočet pre rok 2022 má
záväzný charakter a pre roky 2023 – 2024 informatívny charakter.
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.
Štruktúra návrhu rozpočtu je primárne tvorená programami, ktoré sú orientované na hlavné
kompetenčné oblasti obce.
Rozpočet vyjadruje vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi
a výsledkami činnosti a aktivít.
Návrh rozpočtu Obce N. Hrušov 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.
Návrh rozpočtu obce N. Hrušov na roky 2022-2024 je primerane vypracovaný v intenciách
návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 tak, aby bol na jednej strane prínosom ku
konsolidácii verejných financií aj v roku 2022, avšak na strane druhej, aby neohrozil zabezpečenie
výkonu samosprávnych funkcií v súlade s platnou legislatívou, plnenie základných povinností
spojených so samostatným hospodárením a nakladaním s majetkom obce, vlastnými príjmami,
dotáciami z fondov EÚ, aby bol zabezpečený výkon a financovanie prenesených a originálnych
kompetencií v zmysle platnej legislatívy.
V príjmovej časti rozpočtu je premietnutý predpokladaný vývoj podielovej dane z príjmov
fyzických osôb v objeme 487 803.- € – aktuálna prognóza daňových príjmov verejnej správy na roky
2022–2024, predpoklad výberu dane z pozemkov FO a PO 17 606.- €, daň zo stavieb vo výške
7 518.-€ , TKO vo výške 14 835.-€ a ostatné dane vo výške 749.- €.
Vývoj nedaňových príjmov sa očakáva v objeme 231 513.- € a granty a transfery v objeme
164 497.- €. Návrh rozpočtu príjmov pre rok 2022 je v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2021
vyšší o 27 132.- € , tzn. je navrhovaný v celkovom objeme 924 521.- €.
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Kapitálové príjmy na rok 2022 sú rozpočtované vo výške 876 338.- € ( ŠJ – digestor,
nízkouhlíková stratégia, chodník, inkluzívne ihrisko, dom kultúry, kanalizácia, PSK cyklotrasa,
vybavenie MŠ )
Finančné operácie príjmové v roku 2022 sú rozpočtované vo výške 13 506.-€
Celkom sú rozpočtované príjmy vo výške 1 814 365.- € čo je o 359 716.- € viac ako v roku
2021.
Výdavková časť rozpočtu vychádza z príjmových možností obce a je navrhovaná v objeme
1 814 365.- €, ktorá sa člení na bežné výdavky vo výške 870 251.- €, kapitálové výdavky 918 914.- €
a výdajové finančné operácie vo výške 25 200.- €.
Oproti schválenému rozpočtu pre rok 2021 evidujeme zvýšenie výdavkov celkom o 359 716.- €.
Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 918 914.-€ prioritne splátka za budovu
a pozemok 12 500.- €, zníženie EN budov 34 496.-€, realizácia nových stavieb ČOV a kanalizácia
474 714.- €, ihrisko, chodník, cyklotrasa 247 814.- €, kultúrne inštitúcie rek. a modernizácia 139 722.€, kultúra a šport 6 668.-€, zmena úz.plánu 3.000,- €.
Návrh rozpočtu obce Nižný Hrušov pre rok 2022 je zostavený na základe vyššie uvedených
skutočností, ktoré sú podrobne analyzované v rámci samotného materiálu ako vyrovnaný.
Návrh rozpočtu obce N. Hrušov pre rok 2022 je na základe uvedených skutočností zostavený
primerane v intenciách návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 so zohľadnením
špecifík pri zachovaní miery solidarity obce participovať na znižovaní verejného dlhu ako aj opatrenia
na výskyt pandémie a jej dôsledky.

1.2. Súlad s internými predpismi
Návrh rozpočtu obce N. Hrušov na roky 2022-2024 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) .

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli , ako aj na
internetovej stránke v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade
s § 9 ods. 4 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve.

2.

Tvorba návrhu rozpočtu a jeho vyrovnanosti, štruktúra bežných
a kapitálových výdavkov

Návrh rozpočtu obce N. Hrušov pre rok 2022 je zostavený ako vyrovnaný
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Členenie rozpočtu je nasledovné:
A. Bežný rozpočet
Bežné príjmy
Bežné výdavky

924 521.- €
870 251.- €

B. Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

876 338.- €
918 914.- €

C Finančný rozpočet
Príjmové operácie
Výdajové oprácie

13 506.-€
25 200.-€

Príjmy celkom
Výdavky celkom

1 814 365.- €
1 814 365.- €

Rozdiel príjmov a výdavkov celkom

0

Návrh bežného rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný
Návrh bežného rozpočtu pre rok 2022 sa člení na bežné príjmy a bežné výdavky. Prostriedky
bežného rozpočtu sú určené na finančné zabezpečenie samosprávnych kompetencií obce, financovanie
základného a materského školstva, kultúry a sociálneho zabezpečenia.
3.

ZÁVER

Návrh rozpočtu obce Nižný Hrušov na roky 2022 – 2024 je zostavený v súlade s cieľmi na
realizáciu zámerov stabilizácie a konsolidácie verejných financií. Príjmová časť rozpočtu vychádza
z aktuálnej prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2022-2024 po zohľadnení už
schválených legislatívnych návrhov a z vývoja nedaňových príjmov a transferov – dotácie
z príslušných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu na zabezpečenie financovania kompetencií
preneseného výkonu štátnej správy.
Návrh rozpočtu obce si naďalej vyžaduje zachovať a dôsledne plniť úsporné opatrenia, a to
hlavne vo výdavkovej časti rozpočtu. Pre rozpočet obce na roky 2022 – 2024 je významným rizikom
neistota v nastavení plnenia dane z príjmov fyzických osôb v prvotnej prognóze MF SR, ktorá bude
mať zároveň hlavne dopad na výšku verejného dlhu v SR a taktiež na vývoj a možné pandemické
opatrenia na COVID 19.
Z uvedených dôvodov je nutné dôsledne uplatňovať princípy hospodárnosti, efektívnosti
a účinnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a majetkom obce a minimalizovať tak
rizika vo vzťahu k možnému narušeniu a zabezpečovaniu služieb pre obyvateľov obce.
Posúdením štruktúry, dodržania podmienok a miery podrobnosti spracovania návrhu rozpočtu
a rozpísania výdavkov na programy k o n š t a t u j e m , že návrh rozpočtu obce na roky 2022-
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2024 je zostavený 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
návrh rozpočtu na rok 2022
schváliť
a návrh rozpočtu na roky 2023 – 2024 zobrať na vedomie

V Nižnom Hrušove 30.12.2021

Ing. Ján Majda
Hlavný kontrolór obce
v.r.
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