
Hlavný kontrolór Obce Lovča                                  
 

Stanovisko hlavného kontrolóra  
k návrhu   rozpočtu obce na rok 2015 

 
 

V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
(ďalej len v z.n.p.)a v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 
 

 
p  r  e  d   k   l  a  d  á  m 

 
odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Lovča na rok 2015. 
 
A. Východiska spracovania odborného stanoviska 
 
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu na rok 2015.  
Východiskom pri spracovaní návrhu rozpočtu boli všeobecné záväzné právne predpisy a to:  

• zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z.n.p.  

• zákona č. 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. 

• 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. 

 
A v neposlednom rade dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce Lovča 
 
S predloženým návrhom rozpočtu súhlasím aj s úpravami, ktoré sa budú následne prerokovávať pri schválení 
rozpočtu na OZ. 
 
Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2015 sa vychádzalo zo skutočnosti  roku  2014, z potrieb obce a jej 
rozpočtových organizácií  Materskej školy a Základnej školy.  
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - Záväzné štatistické údaje - podiel obcí na výnose 
DPFO pre rok 2015 do dňa spracovania návrhu rozpočtu neboli zverejnené.  Vychádzalo sa z prognózy vývoja 
podielu dane FO,  ktorú zverejnila finančná sekcia Zmos-u vychádzajúc zo skutočnosti r. 2014.  Po zverejnení 
podielu prostredníctvom MF SR bude položka priamo upravená – zvýšená , resp. znížená.  
Dane a poplatky- V návrhu rozpočtu na rok 2015 sa uvádza príjem daní v zmysle schváleného  VZN.   
Pri zostavovaní výdavkovej časti rozpočtu sa vychádzalo zo skutočnosti r. 2014 s menšími úpravami položiek 
smerom nahor, resp. nadol. 
  
Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom  na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce, v 
zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
Návrh rozpočtu 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. 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 2015,  
 
 
Viacročný rozpočet sa už nezostavuje. 
 
Rozpočet na rok  2015 je  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 z.n.p. vnútorne členený na: 

a) bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky, 
b) kapitálový rozpočet t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky 
c) finančné operácie  

 
Návrh rozpočtu obce Lovča  2015 je navrhovaný nasledovne (v €) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obec od 01.01.2014 už nie je povinná zostaviť programový rozpočet.  
 
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry. 
 
 
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený dňa                 spôsobom obvyklým (úradná tabuľa, internet) v zákonom 
stanovenej lehote, t.j. 15 dní pred jeho schválením. 
 

Na základe vyššie uvedených skutočností 
O D P O R Ú Č A M 

Obecnému zastupiteľstvu v Lovči  návrh rozpočtu obce na rok 2015 
S CH V Á L I Ť  

 
V Lovči   11. 12. 2014 
         ................................. 
           Blanka Szücsová 
                           kontrolór obce  

Sumarizácia 2 015 

Bežné výdavky 211 000,00 
Kapitálové výdavky  199 050,00 
Výdavkové finančné operácie 10 500,00 
Rozpočtové výdavky spolu 420 550,00 

    
Bežné príjmy                                          211 000,00 
Kapitálové príjmy                                                       199 050,00 
Príjmové finančné operácie 10 500,00 
Rozpočtové príjmy spolu 420 550,00 
 
Hospodárenie celkom Vyrovnaný  


