
Stanovisko 

hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Bobot na rok 

2018 a k výhľadu na roky 2019 a 2020. 
 

V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (d'alej len zákon o obecnom zriadení.)  

 

predkladám 
 

odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Bobot  na roky 2018 - 2020 
 

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce Bobot na roky 2018 - 2020 

(ďalej len "odborné stanovisko") bolo spracované na základe zverejneného dokumentu na 

internetovej adrese obce -  Návrh rozpočtu obce na roky 2018 - 2020, ktorý bol spracovaný v 

súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, a podlieha zverejneniu podľa zák. 493/2011 Z.z. o 

rozpočtovej zodpovednosti čl. 9. ods. 2., a § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

 

A. Východiská spracovania odborného stanoviska  
 

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu 

rozpočtu obce  na roky 2018 - 2020 (ďalej len "návrh rozpočtu") z dvoch hľadísk:  

 

1.Zákonnost' predloženého návrhu rozpočtu  

 

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi  

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej 

zodpovednosti čl. 9 ods. 1.  č., 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy. 

Programový rozpočet obce, ktorý obsahuje i zámery a ciele na rok 2018 nebol spracovaný, 

nakoľko poslanci obce Bobot rozhodli o jeho nezostavovaní. 

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:  

• č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 

stavebné odpady, 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, na základe ktorého v súlade s § 3 predmetného zákona 

výnos dane z príjmov fyzických osôb je v príslušnom rozpočtovom roku príjmom rozpočtov 

obcí vo výške 70%  

• č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení  

v z.n.p. a ostatné súvisiace právne normy.  

 

1.2.  Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce  

Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom, v zákonom stanovenej lehote v 

súlade s § 9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení .  

 

 



2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu.  

 

Návrh rozpočtu bol spracovaný : 

- s metodickým usmernením, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná a 

ekonomická klasifikácia MFSR č. MF/010175/2004-42 v znení opatrenia MF SR č. 

MF/008978/2006-421 a Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 26. apríla 

2017 č. MF/008740/2017-421, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej 

republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová 

klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v 

znení neskorších predpisov 

. Funkčná klasifikácia sa použije v zmysle vyhlášky ŠÚ SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa 

vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.  

- s opatrením MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 

účtovania a o rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, 

štátne fondy, obce a VÚC,  

- so zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,  

 

 

B. Východiská tvorby návrhu rozpočtu  
 

Návrh výnosov dane z príjmov FO poukázaných obecnej samospráve je 

prognózovaný na základe odhadovanej skutočnosti v roku 2017 vo výške 230 000 €, 

nakoľko do tvorby návrhu rozpočtu neboli Finančnou správou SR uverejnené 

východiskové štatistické údaje a podiely obcí na výnose DPFO pre rok 2018. 

 

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v členení podľa §9 

ods. 1 citovaného zákona na:  

rozpočet na príslušný rozpočtový rok - rok 2018  

rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2019,  

rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b)  

- rok 2020.  

Viacročný rozpočet na roky 2018 - 2020 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, Obecné zastupiteľstvo ich berie na vedomie, a ich ukazovatele sa 

spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.  

Navrhovaný rozpočet na rok 2018 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 

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 predpokladá celkové bežné príjmy vo výške 400 050 €. Tvorba 

kapitálových príjmov sa predpokladá  vo výške 0 €, finančné operácie v sume 0 €. 

Bežné výdavky v rozpočte na r. 2017 sú predpokladané v sume 379 850 € , kapitálové 

výdavky vo výške 0 € a finančné operácie 20 200 €.  

Podľa § 10 odstavec 7 zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozpočet obce zostavuje ako 
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vyrovnaný alebo prebytkový. Obec je povinná zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný 

alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový; 

kapitálový rozpočet sa môže zostaviť aj ako schodkový, ak tento schodok možno kryť 

zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi 

financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom 

rozpočtovom roku. Ak je bežný rozpočet alebo kapitálový rozpočet zostavený ako 

prebytkový, možno prebytok príslušného rozpočtu použiť na úhradu návratných zdrojov 

financovania.  

Bežný rozpočet obce na rok 2018 je navrhnutý ako prebytkový + 20 200 €, čím je 

dodržaný § 10 odstavec 7 zákona 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Daňové príjmy predpokladajú hodnotovo najväčšie naplnenie z dane z príjmu FO vo 

výške 230 000 €. Ich úroveň je odhadovaná, nakoľko Finančná správa SR nezverejnila do 

spracovania návrhu rozpočtu obce východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí 

na výnose daní z príjmu FO pre rok 2018, čo bude musieť po zverejnení týchto štatistík obec 

premietnuť do rozpočtu.  

Vo viacročnom rozpočte na roky 2018 - 2020 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v 

rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k 

zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a 

právnickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu, k rozpočtom iných obcí a k 

rozpočtom vyšších územných celkov.  

 

Návrh rozpočtu obce zahŕňa výdavky na činnosti, ktoré obci vyplývajú zo 

zákonov a uzatvorených zmlúv, tak aby boli pokryté viac než základné požiadavky na 

funkčný chod obce v roku 2018.  

 

 

C. Pripomienky k návrhu rozpočtu: 

 

Rozpočtové položky 632003 – telefón je potrebné nahradiť podľa rozpočtovej 

klasifikácie položkami s kódom 632 005 – telekomunikačné služby.  

 

Rozpočtové položky 634 001 - TJ. palivá, mazivá, olejeje je potrebné nahradiť podľa 

rozpočtovej klasifikácie položkami s kódom 633 015 – palivá ako zdroj energie 

 

D. Záver: 

 

Na základe Stanoviska hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Bobot na roky 

2018 – 2020 

 

O D P O R Ú Č A M 

 

obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu na OZ schváliť.  

 

 

 

 

Bobot  5.12.2017                                Mgr. Ivan Antal 

                                                                                                        hlavný kontrolór obce  

                  



V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a predpisov 

p r e d k l a d á m 

Obecnému zastupiteľstvu obce Bobot 

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE 

BOBOT  NA OBDOBIE 1. POLROK 2018 

Vykonávanie kontrol:  

1. faktúr a pokladničného denníka 

2. správnosti výberu daní a poplatkov na území obce  

3. interných smerníc a všeobecne záväzných nariadení obce a ich súlad so všeobecnou 

právnou úpravou 

4. ktoré schváli uznesením Obecné zastupiteľstvo, prípadne kontroly mimo plánu kontrolnej 

činnosti na základe vlastného rozhodnutia hlavného kontrolóra obce.  

5. dodržiavania zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých záíkonov 

 

Plnenie úloh hlavného kontrolóra:   

1. vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2017 

2. návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018  

3. podľa možností zúčastňovať sa na odborných seminároch a školeniach hlavných 

kontrolórov organizovaných vzdelávacímí inštitúciami  

4. vypracovanie ročnej správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce, vypracovanie 

ročnej správy o kontrole vybavovania sťažností v zmylse zákona o obecnom zriadení 

 5. podľa možností zúčastňovať sa na riadnych zasadnutiach obecného zastupiteľstva. 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bobot bol v zmysle § 18f odst. 1b, 

zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov zverejnený 

na úradnej tabuli minimálne 15 dní pred schvaľovaním v obecnom zastupiteľstve. 

 

vyvesené dňa: 

zvesené dňa:                                                                               Mgr. Ivan Antal 

                                                                                         hlavný kontrolór obce Bobot 

 



Protokol z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bobot   

č. 3/2017 

 

Označenie hlavného kontrolóra: Mgr. Ivan Antal, hlavný kontrolór obce  

Označenie kontrolovaného subjektu: Obecný úrad , Bobot č.56 

Cieľ kontroly: nefinančné kontroly podľa zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe, 

zamerané na kontrolu vydaných VZN obce a vnútorných predpisov obce , obsahovú 

správnosť všeobecných záväzných nariadení obce a interných smerníc obce, ich súlad 

s aktuálnymi zneniami zákonov a kontrola uverejnených VZN na internetovej adrese obce. 

Termín kontroly: september 2017 

Opis zistených nedostatkov a pri porušení osobitných predpisov označenie konkrétnych 

ustanovení, ktoré boli porušené spolu s návrhmi a odporúčaní alebo opatrení na nápravu 

zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 

1. VZN 1/2014 O spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa podmienok na 

území obce Bobot: 

§ 6 – Sankcie 

starosta obce v zmysle §13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení nie je 

oprávnený ukladať pokuty 

NÁVRH ODPORÚČANÍ :  vykonať zmenu VZN1/2014 , alebo vydať nové VZN. 

 

     2. VZN 1/2013 O niektorých podmienkach držania psov na území obce Bobot 

§7 – Priestupky 

odst. 3) – mylne uvedené znenie: „ Za priestupok podľa §7 odst. 1 a odst. 2 písm. a) až d) 

môže obec uložiť pokutu až do výšky 165 Eur.“  - správne znenie je §7 odst. 1 a 2 písm. a) až 

c). 

NÁVRH ODPORÚČANÍ : upraviť VZN 1/2013 , alebo vydať nové VZN 

 

Zoznam príloh preukazujúcich nedostatky : Verejne prístupné VZN obce dostupné na 

Obecnom úrade, na internetovej adrese obce. 

Dátum vyhotovenia protokolu : 5.10.2017 



Dátum doručenia protokolu na oboznámenie povinnej osobe prevzal / dátum, meno, 

priezvisko a pracovné zaradenie osoby ktorá návrh správy prevzala/ 6.10.2017              

................................................................................................................................................ 

Za prizvanú osobu .................................................................................................................. 

Hlavný kontrolór obce Mgr. Ivan Antal ................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica o prerokovaní protokolu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bobot  č. 

3/2017 

 

Zápisnica o prerokovaní protokolu sa prikladá k protokolu o výsledku kontroly.  

Podľa § 13 ods. 6 zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe , sa ukladá povinnosť 

vedúcemu kontrolovaného subjektu v určenej lehote do 31.12.2017 : 

a) prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a predložiť ich orgánu 

kontroly,  

b) určiť zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky, 

c) predložiť orgánu kontroly správu o splnení opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin 

a uplatnení právnej zodpovednosti,  

d) uplatniť právnu zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za 

tieto nedostatky. 

Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo 

opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na 

nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku : do 13.10.2017 

 

dátum oboznámenia vedúceho kontrolovaného subjektu s protokolom: 6.10.2017   



dátum prerokovania protokolu .......................................................  

mená prítomných na prerokovaní a ich vlastnoručné podpisy: 

za kontrolovaný subjekt:............................................................................................................... 

pracovník kontroly : ..................................................................................................................... 

 

 


