
~~ O B E C P E T R O V I C E 
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE 

013 53 Petrovice 80 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 
Obce Petrovice na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 - 2024 

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 18 f, odsek 1, písmeno c) a v 
súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v 
platnom znení som vypracovala odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Petrovice na rok 
2022 a návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023-2024, ktoré predkladám pred jeho 
schválením Obecnému zastupiteľstvu obce Petrovice. 

/. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu 

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi (v čase spracovávania návrhu), a to najmä so zákonmi: 

S č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

S č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

•S č. 493/2011 Z.z. ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, 
S č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane 
Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve v platnom znení, 

S Vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická 
klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG), 

S č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, 

S č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 
v znení neskorších predpisov, 

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami Obce Petrovice 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s platnými všeobecne záväznými nariadeniami obce. 

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany Obce Petrovice 
Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli Obce Petrovice a na webovej stránke obce 
v zákonom stanovenej lehote, v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. 

-/-



2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu 

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR 
č. MF/010175/2004-42 uverejnenom vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2004, ktorým sa 
ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z. n. p., 
ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy a vyhláškou Štatistického 
úradu č. 247/2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy. 

2.1. Východiská tvorby návrhu rozpočtu 
Východiskom pre tvorbu návrhu rozpočtu bol vývoj hospodárenia obce v minulých rokoch, 
očakávaný vývoj hospodárenia obce za rok 2021. Na základe zhodnotenia reálneho naplnenia 
rozpočtu príjmov, prikročila obec k zostaveniu návrhu rozpočtu. 

2.2. Tvorba návrhu rozpočtu 

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v členení podľa § 9 
ods. 1 citovaného zákona na: 

a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok - rok 2022, 
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2023, 
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) - rok 
2024. 

Viacročný rozpočet je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet obce na 
príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na 
nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich 
ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch. 
Navrhovaný viacročný rozpočet na roky 2022 - 2024 sa v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vnútorne člení na: 

• bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky, 
• kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, 
• finančné operácie. 

Obec nezostavuje rozpočet v programovej štruktúre. 

2.3. Základná charakteristika návrhu rozpočtu 

Na prerokovanie je Obecnému zastupiteľstvu predložený návrh viacročného rozpočtu obce na 
roky 2023 - 2024 a návrhu rozpočtu obce na príslušný rok 2022, ktorý obsahuje východiská 
tvorby rozpočtu, predpokladaný očakávaný vývoj príjmovej a výdavkovej časti bežného a 
kapitálového rozpočtu v predložených kvantitatívnych ukazovateľoch. 



Návrh rozpočtu na rok 2022 ako aj návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2023 - 2024 je 
zostavený v mene euro ako vyrovnaný s nasledovnými východiskovými ukazovateľmi: 

ROZPOČET v€ Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

Bežné príjmy 1 132 970,00 1132 970,00 1132 970,00 
Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00 
Príjmové finančné operácie 0,00 0,00 0,00 

ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU 7 132 970,00 /132 970,00 1 132 970,00 
Bežné výdavky 1 055 740,00 1 132 970,00 1 132 970,00 
Kapitálové výdavky 10 000,00 0,00 0,00 
Výdavkové finančné operácie 67 230,00 0,00 0,00 

ROZPOČTOVÉ VÝDA VKY SPOLU / 132 970,00 / 132 970,00 / 132 970,00 
HOSPODÁRENIE CELKOM 0,00 0,00 0,00 

3. ZÁVER 

Predkladané stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu je zamerané najmä na 
posúdenie súladu návrhu rozpočtu so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a na identifikáciu prípadných rizík a rezerv plnenia rozpočtovaných príjmov a 
výdavkov. 
Rizikom sa môže javiť nenaplnenie prognózy MF SR v oblasti podielových daní, ktoré však 
obec nemá možnosť ovplyvniť. 
V súvislosti s nepriaznivým vývojom s COVID 19 odporúčam disciplinovane pristupovať 
najmä k čerpaniu prostriedkov v zmysle jednotlivých programov, podprogramov a projektov 
dodržiavaním zásady hospodárnosti, zvážiť nevyhnutnosť každého výdavku z rozpočtu obce. 
Odporúčania hlavného kontrolóra obce zohľadnené v odbornom stanovisku majú odporúčací 
charakter, nie sú právne záväzné i keď sú navrhované na eliminovanie možného budúceho 
rizika v súvislosti s plnením príjmov a čerpaním výdavkov samosprávy. 

Na základe uvedeného odporúčam Obecnému zastupiteľstvu Obce Petrovice: 

návrh rozpočtu obce na rok 2022 schváliť 
a 

návrh rozpočtu obce na roky 2023 - 2024 zobrať na vedomie. 

Petrovice, dňa 22. 11.2021 

Bc. Jozefína Šípková 
hlavný kontrolór obce 



O B E C P E T R O V I C E 
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE 

013 53 Petrovice80 

V zmysle § 18 f ods. 1 písm. b/ zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov predkladám 

A. Kontroly v súlade s § 18 d ods.l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

1. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Obce Kolárovice schválených v 
2.polroku 2021. 

2. Kontrola dodržiavania ustanovení zákona o finančnej kontrole - vykonávanie finančnej 
kontroly - došlé a vystavené faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy a objednávky za 
4.štvrťrok 2021. 

3. Kontrola príjmov, výdajov a finančných operácií obce za II. a III. štvrťrok 2021 

Hlavná kontrolórka pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel zákona č.357/2015 Z .z. 
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 18e zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

B. Stanoviská v súlade s § 18 f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
• Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2021. 
• Vypracovanie odborného stanoviska k Záverečnému účtu za rok 2021. 
• Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022. 

C. Ostatná kontrolná činnosť 
• V súlade s § 18/ ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov hlavný kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné 
zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad. 

• Kontroly vykonávané zvláštneho podnetu na základe poznatkov získaných pri výkone 
činnosti. 

D. Ostatné úlohy a činnosti 
• Aktívna účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. 
• Vykonávanie metodickej činnosti v rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti. 
• Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch 

a školeniach. 
• Iná činnosť vyplývajúca z funkcie hlavnej kontrolórky podľa zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v z.n.p. a z postavenia zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme 
podľa zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p. 

Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti, 
množstva agendy a časovej náročnosti. 

OZ poveruje hlavnú kontrolórku na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej 
činnosti na I. polrok 2022. 

Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený dňa 23.11.2021 na úradnej tabuli Obce Petrovice 
v súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. § 18 f ods. 1 písm. b / . 
OZ schválilo Plán KČ na I. polrok 2022 uznesením č. /2021 dňa 08. 12. 2021 

Obecnému zastupiteľstvu Obce Petrovice 

NÁVRH 
plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na L polrok 2022 

Vypracovala : Bc. Jozefína Šipková, hlavná kontrolórka 
Petrovice, dňa 23. 11. 2021 


