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Hlavný kontrolór obce Liešťany 

 
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2013 – 1. zmena 

 
     V súlade so zákonom č. 369/ 1990 v platnom znení, § 18f, ods.1, písm. c) bolo vypracované toto 
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2013: 
 

1. Úvod: 
       Na schválenie OZ bol predložený návrh rozpočtu obce na rok 2013 -1. zmena, ktorý bol 
zostavený ako prebytkový.  
      

2. Prehľadnosť rozpočtu a súlad s právnymi predpismi: 
2.1. zák.369/90:  

         Povinnosť podľa §9 ods.2 zákona č. 369/ 90 o zverejnení návrhu rozpočtu obce bola splnená,  
a to vyvesením na úradnej tabuli obce a tiež na internetovej stránke v zákonnej lehote 15 dní pred 
prerokovaním v OZ. 
 

2.2. zák.523/ 2004 a zák. 583/2004:  
     Rozpočet je zobrazený v mene euro.   
     Návrh rozpočtu je vnútorne členený v súlade  so zákonom 523/ 2004 o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a zák. 583/ 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na bežný rozpočet, 
kapitálový rozpočet a finančné operácie a je doplnený o celkovú rekapituláciu – sumarizáciu. Taktiež 
zahŕňa aj finančné vzťahy podľa §3 zák. 583/ 2004. 
 

2.2.1. MF/ 010175/ 2004-42 , ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie:  
         Rozpočet je zostavený podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, stanovenej MF SR Opatrením č. 
MF/ 010175/ 2004-42 a jej novelami v členení na príjmy (A), výdavky (B) a finančné operácie – 
kategória (C) . 
 

2.2.2. Vyhláška ŠÚ SR 195/ 2003, funkčná klasifikácia:  
        Rozpočet je prehľadne zostavený do tried a podtried podľa platnej funkčnej klasifikácie. 
Konštatujem, že úroveň predloženého návrhu rozpočtu sa oproti predchádzajúcim rokom výrazne 
pozdvihla. Rozpočet je zostavený ako programový 
 

3. Zhodnotenie príjmovej časti: 
     Prvá zmena rozpočtu reflektuje predovšetkým na ohlásené skutočnosti v oblasti príjmov zo 
štátneho rozpočtu 
 

4. Zhodnotenie výdavkovej časti: 
      Do výdavkov boli zahrnuté predpokladané výdavky napr. na zakúpenie lámp verejného osvetlenia, 
regále do knižnice, vchodové dvere do MŠ  a pod – t.j. záležitosti, ktoré operatívne vyplynuli po 
schválení rozpočtu. 
 

5. Zhodnotenie finančných operácií 
     Finančné operácie sa nepredpokladajú na takej vysokej úrovni 
 

6. Záver 
 
     Odporúčam OZ prijať návrh rozpočtu na rok 2013. 
 
Žiadam predložiť OZ pred prerokovaním návrhu zmeny  rozpočtu obce na rok 2013. 
 
V Liešťanoch, február 2013 
Ing. Ivana Ondrejičková, hlavná kontrolórka             


