
 
Uznesenie č. 374 /2017 

z 27. novembra 2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v obci Kvakovce:  
 

 
a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Kvakovce Ing. Jána Tirpáka k Návrhu rozpočtu 

obce Kvakovce na rok 2018, ktorého návrh bol vyvesený v zákonom stanovenom čase pre rokovaním 
obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.  

b) schvaľuje Návrh rozpočtu obce Kvakovce na rok 2018 v predloženom znení, ktorý spracoval Ing. 
Michal Bošela, PhD. v spolupráci s  Ing. Luciou GERGELYOVOU zo spoločnosti  SEIPA s.r.o, ktorá 
vykonáva účtovné služby pre obec Kvakovce. Kompletný návrh rozpočtu tvorí prílohu tohto uznesenia 
vrátane vyjadrenia hlavného kontrolóra obce 

 

Hlasovanie:  
ZA: Tomko, Arendáš, Švecová, Janevová 
Proti: 0 
Zdržal sa:  
 

Uznesenie bolo prijaté. Rozpočet obce Kvakovce na rok 2018 bol schválený.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stanovisko 

hlavného kontrolóra k návrhu   rozpočtu obce Kvakovce 

 na rok 2018 
 

V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. predkladám 
odborné stanovisko k  návrhu rozpočtu obce na rok 2018 a k viacročnému rozpočtu. 
 
Odborné stanovisko bolo spracované na základe  predloženého návrhu  rozpočtu obce na rok 2018 
a viacročného rozpočtu v súlade s § 9, odsek 1  č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  
 
 

A. VÝCHODISKÁ  SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA 
 
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého   návrhu rozpočtu obce 
na rok 2017 a viacročného rozpočtu (ďalej len „návrh rozpočtu“) z dvoch hľadísk:  
 
1.    Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu 
 
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi  
 
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákonač. 583/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  
 
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov: 

 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 v súlade s § 2 ods. 3 predmetného zákona bolo vydané 
Všeobecne záväzné nariadenie obce o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady (ďalej len VZN). 

 č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 

 č. 493/2011 ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti  
 
1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce 
 
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s všeobecne záväznými nariadeniami obce :: VZN - Zásady 
nakladania s finančnými prostriedkami obce Kvakovce  a VZN o  miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany Obce Kvakovce 
 
Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom – na vývesnej tabuli obecného úradu 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 z. n. p.   
 
2.  Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu  
Návrh rozpočtu na rok 2018 bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR 
č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia 
rozpočtovej klasifikácie v z.n.p., ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.  



 
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na 
rok 2018. Návrh rozpočtu na rok 2016 je predložený na schválenie v rozsahu podľa ustanovenia zákona 
583/2004 v znení neskorších predpisov, § 10 odst.4  ktorý ustanovuje že:  „ Rozpočet obce sa predkladá 
na schválenie OcZ v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácia 
ekonomickej klasifikácie „. Táto podmienka bola zo strany obce dodržaná.  
Obdobne je dodržaná podmienka zák. 583/2004 § 10 ktorý ustanovuje že rozpočet ma byť členený na a) 
bežné operácie ( bežné príjmy, bežné výdaje) 
                  b) kapitálový rozpočet  ( kapitálové príjmy a kapitálové výdaje) 
                  c) finančné operácie 
 

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU 
 
Návrh rozpočtu vychádza z doporučených východísk rozpočtu verejnej správy ,z vývoja hospodárenia 
obce v roku 2016 a zo skutočností  v predchádzajúcich sledovaných rokoch. 
 

C.  CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU 
 
Rozpočet na rok 2018 
 
Na schválenie je predložený návrh rozpočtu obce na rok 2018  na úrovni hlavných kategórií ekonomickej 
klasifikácie.  Po rekapitulácií jednotlivých kategórií predložený rozpočet predstavuje nasledovné objemy: 
 
 

 Úprava 

rozpočtu 

2017-návrh 

Rozpočet 

2018 

Rozpočet 

2019 

Rozpočet 

2020 

Bežné príjmy 307 593 307 769 307 769 307 769 

Bežné výdavky 307 593 305 743 305 743 305 743 

VH bežného hospodárenia 0 2 026 2 026 2 026 

Kapitálové príjmy 47 583 11 000 11 000 11 000 

Kapitálové výdavky 41 141 1 000 1 000 1 000 

VH kapitálového hospodárenia 6 442 10 000 10 000 10 000 

Fin operácie príjmové 0 0 0 0 

Fi operácie výdavkové 5 800 5 800 5 800 5 800 

VH z fin operácií -5 800 -5 800 -5 800 -5 800  

Výsledok bežného a 

kapitálového rozpočtu 

6 442 12 026 12 026 12 026 

 
Celkový výsledok rozpočtu   642 6 226 6 226                6 226 

 

 

 

 



 
  

Bežný rozpočet spĺňa podmienku zák. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 10 

odst.7, kde je stanovené, že bežný rozpočet je obec povinná zostaviť ako vyrovnaný alebo prebytkový. 

Bežný rozpočet na rok 2018 je postavený ako prebytkový vo výške 2 026,-€. 

Kapitálový rozpočet ja postavený ako prebytkový vo výške 10 000,- €. Podľa citovaného zákona 

kapitálový rozpočet môže byť postavený ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet môže 

byť postavený ako schodkový ak tento schodok je možné kryť prebytkom bežného rozpočtu,, 

zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov, resp. návratnými zdrojmi financovania.. 

Rozdiel  prebytku bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu bude použitý na úhradu návratných 

zdrojov financovania – splátku úveru vo výške 5 800,- €. 

 

Po splátke návratných zdrojov financovania je tak rozpočet postavený ako prebytkový vo výške 642,-

€.  

 

D. Zhrnutie 

 

Návrh rozpočtu obce na rok 2018je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi - zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonomč. 583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov, zákona 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 . 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými 

predpismi obce. 

Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým 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 znení neskorších predpisov.  

 

E. Záver 

 

Na základe uvedených skutočností    o d p o r ú č a m   Obecnému zastupiteľstvu v Kvakovciach  

predložený návrh rozpočtu na rok 2018 schváliť 

 

 

November  2017 

                                                                                                         Ing. Ján Tirpák  

                  hlavný kontrolór 

 

 

 


