
                                                      O B E C  N E S L U Š A

                 Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu programového   
            rozpočtu obce Nesluša   na  roky 2021 - 2023             

     V súlade s 18f ods. 1  pís. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov (ďalej len v z. n. p.)  predkladám Obecnému zastupiteľstvu obce Nesluša odborné 
stanovisko, „ ďalej len stanovisko“  k Návrhu programového  rozpočtu obce na roky 2021-
2023.
         Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2021 - 2023 bolo spracované na 
základe predloženého návrhu  rozpočtu na roky 2021 – 2023,  ktorý bol spracovaný v súlade 
s  §  9  zákona  č.  583/2004  Z.  z.  o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a zmene 
a doplnení niektorých zákonov  v z. n. p. 

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA
Pri   spracovaní  stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu  rozpočtu 
0bce Nesluša na rok 2021 a roky 2022-2023.

1. Zákonnosť  predloženého návrhu programového rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými predpismi
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade:
- so  zákonom  523/2014  Z.  z.  o rozpočtových  pravidlách  verejnej  správy  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  v z. n. p. a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1, 2  a 3, 
- so  zákonom  č.  583/2014  Z.  z.  o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. ,
-  Ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v z. n. p.,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve v z. n. p.,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.,
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady 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,

- s ústavným  zákonom č. 493/2011  Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
- s opatrením MF SR č. MF010175/2004-42 zo dňa 8. 12. 2004, ktorým sa ustanovuje 

druhová  klasifikácia,  organizačná  klasifikácia  a ekonomická  klasifikácia  rozpočtovej 
klasifikácie v z. n. p,

- s vyhláškou  Štatistického  úradu  Slovenskej  republiky  č.  257/2014  Z.  z.,  ktorou  sa 
vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy,

- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení v z. n. p., 

- s ostatnými súvisiacimi právnymi normami,

 1  .2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami a     internými predpismi obce      
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Návrh rozpočtu bol  spracovaný  v   súlade so všeobecne záväznými  nariadeniami  obce 
(VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady., všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností a  dani za psa,    všeobecne
záväzné  nariadenie  o poplatkoch    za  znečisťovanie  ovzdušia  na  území  obce  Nesluša 
a taktiež v súlade s internými predpismi obce.
1.3. Dodržiavanie informačnej povinnosti zo strany obce Nesluša 
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. - §9 ods. 2 zákona
Návrh programového rozpočtu obce Nesluša na roky 2021 - 2023 bol zverejnený v obci 
obvyklým spôsobom na úradnej  tabuli  a webovej  stránke obce dňa 10.  2.  2021,  teda 
v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho prerokovaním a schválením 
v obecnom zastupiteľstve 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 bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR 
č. MF/010175/2004-42 a príslušných dodatkov uverejnených 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. 

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU  
Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2021 - 2023,  
z vývoja hospodárenia obce v roku 2020 a v predchádzajúcich sledovaných rokoch  2018 – 2019 .
Rozpočet  je  otvorený  dokument,  ktorý  v  priebehu  rozpočtového  roku  je  možné  zákonným 
spôsobom  aktualizovať  a  to  rozpočtovými  opatreniami,  ktoré  sú  predkladané  obecnému 
zastupiteľstvu. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť a jej hospodárenie.

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU
 Programový rozpočet na roky 2021 – 2023 je spracovaný v súlade so zákonom 583/2004 Z. z.  o  
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. ,  
na základe ktorých je obec povinná zostaviť  programový rozpočet na tri  roky.  V predloženom 
návrhu  programového  rozpočtu  obce  Nesluša  na  rok  2021-2023   je  programový  rozpočet 
spracovaný  do  9  programov.   Program sa  vo  všeobecnosti delí  na  podprogramy,  prvky  alebo 
projekty.  
Programový  rozpočet   rozdeľuje  výdavky  rozpočtu  do  jednotlivých  programov  a jeho  častí. 
Programový  rozpočet  kladie  dôraz  na  prezentáciu  plánovaných  a dosahovaných  výstupov 
a výsledkov.  Výdavky  sú alokované do deviatich programov. Každý program predstavuje rozpočet  
obce  pre  danú  oblasť,  má  definovaný  zámer,  vyjadrujúci  želaný  dlhodobý  dôsledok  plnenia 
príslušných  cieľov,  ktoré  si  samospráva  stanovila.  Programy  a ich  časti  obsahujú  konkrétne 
merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce a obecných organizácií 
v nasledujúcich  troch  rokoch.  Hlavným  cieľom  používania  programového  rozpočtu  je  snaha 
o maximalizovanie  transparentnosti  pri  nakladaní  s verejnými   prostriedkami  obce 
a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu 
a rozdeľovanie verejných zdrojov.
Programové rozpočtovanie ako systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia kladie dôraz na 
vzťah medzi  verejnými   rozpočtovými  zdrojmi  (rozpočet  obce)  a očakávanými  (plánovanými  ) 
výstupmi  a výsledkami realizovaných činností , ktoré sú financované z rozpočtu obce. 
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Príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré obec 
získava zo štátneho rozpočtu, výberu miestnych daní na porovnateľnej úrovni ako odhad plnenia 
z roku 2020, pretože pre rok 2021 obec nemenila sadzby dane z nehnuteľností a iných daní. 
Rozpočet na daň za komunálne odpady bol navýšený  podľa percentuálneho zvýšenia poplatku v  
aktuálnom všeobecne záväznom nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady.
Návrh  programového  rozpočtu  obce  Nesluša  na  roky  2021  -  2023  v členení  na  funkčnú 
a ekonomickú  klasifikáciu  je  uvedený  v tabuľkovej  časti  programového  rozpočtu  –  Návrh 
finančného rozpočtu obce  v členení podľa programov.
Rozpočet na roky 2022 a 2023 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. záväzný.   

Návrh rozpočtu je členený na :
- bežný rozpočet
- kapitálový rozpočet
- finančné operácie

Rozpočet obce Nesluša na rok 2021 je navrhnutý ako vyrovnaný.
Bežné príjmy rozpočtu sú navrhované vo výške 2 011 113 eur, výdavky 1 688 329 eur, kapitálové 
príjmy sú rozpočtované na 501 000 eur, výdavky na 1 629 978 eur a rozpočet finančných operácií  
tvoria príjmy vo výške 806 194 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežných 
príjmov a finančných operácií. 

a. Bežný rozpočet

Ukazovateľ Návrh rozpočtu
        2021

Návrh 
rozpočtu
      2022

Návrh rozpočtu
       2023

príjmy   2 011 113,00  2 065 363,00  2 130 986,00

výdavky   1 688 329,00  1 615 910,00  1 664 495,00

rozdiel      322 784,00      449 453,00     466 491,00

b. Kapitálový rozpočet

Ukazovateľ Návrh rozpočtu
        2021

Návrh 
rozpočtu
        2022

Návrh rozpočtu
       2023

príjmy       501 000,00                    0,00                  0,00

výdavky    1 629 978,00        449 453,00      463 491,00

rozdiel  -1 128 978,00      - 449 453,00    - 463 491,00

c. Finančné operácie

Ukazovateľ Návrh rozpočtu
        2021

Návrh rozpočtu
         2022

Návrh rozpočtu
        2023

príjmy        806 194,00                   0,00                    0,00

výdavky                    0,00                   0,00             3 000,00

rozdiel        806 194,00                   0,00 -3 000,00
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d. Celkový rozpočet obce
Úhrn rozpočtov obce (bežný + kapitálový + finančné operácie)

Ukazovateľ Návrhu rozpočtu
         2021

Návrh rozpočtu
         2022

Návrh rozpočtu
        2023

príjmy    2 512 113,00   2 065 363,00  2 130 986,00

výdavky    3 318 307,00   2 065 363,00  2 127 986,00

Finančné 
operácie

      806 194,00                   0,00        -3 000,00

rozdiel                   0,00                   0,00                 0,00

Z Á V E R :
Návrh rozpočtu Obce Nesluša na rok 2021 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2022 
a 2023 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi – zákonom č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zmene a doplnení niektorých 
zákonov  v znení  neskorších  predpisov  a zákona  č.  583/2004  Z.  z.  o rozpočtových 
pravidlách  územnej  samosprávy  a zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení 
neskorších predpisov. 
Návrh rozpočtu zohľadňuje  aj  ustanovenia zákona č.  582/2004 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 a 
zákona  č.  597/2003  Z.  z.  o  financovaní  základných  škôl,  stredných  škôl  a  školských 
zariadení v znení neskorších predpisov a súvisiace právne normy.  
Návrh programového rozpočtu na rok 2021 a roky 2022 – 2023 bol vypracovaný v súlade s 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh programového rozpočtu obce Nesluša  na roky 2021-2023 plne rešpektuje všetky 
právne  normy.  Návrh  rozpočtu  je  vypracovaný  v  programovom  členení  a  sú  v  ňom 
zohľadnené potreby obce v roku 2021. 
Návrh rozpočtu obce ako v príjmovej tak i výdavkovej časti je akceptovateľný. 
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený dňa 10. 2. 2021 spôsobom obvyklým (úradná 
tabuľa, web stránka obce)  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..

                                                na základe uvedených skutočností 

odporúčam Obecnému zastupiteľstvu v Nesluši predložený návrh rozpočtu na rok 2021 
schváliť a návrh programového rozpočtu na roky 2022 -  2023 zobrať na vedomie. 

V Nesluši 17. 02. 2021                                                                        Mária Kormanová
                                                                                                     hlavná kontrolórka Obce Nesluša
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