
Stanovisko  

hlavného kontrolóra obce Močenok k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a viacročnému rozpočtu 

na roky 2020 a 2021. 

     Podľa § 18 f písm. c) Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov 

predkladám písomné odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2019, tak ako bol zverejnený so 

stavom 10.10.2018, pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve. Súčasťou rozpočtu je aj 

viacročný rozpočet na roky 2020 a 2021, vyhotovený v súlade s ustanovením § 9 Zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách v územnej samospráve v znení zmien a doplnkov. Tvorba príjmov  

ani predpokladané výdavky na roky 2020 a 2021 nie sú však záväzné. 

     V čase spracovania návrhu rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 nebol schválený zákon o štátnom 

rozpočte na rok 2019 a neboli zverejnené ani východiskové ukazovatele podielových daní zo štátneho 

rozpočtu, ktoré sú zverejňované na webovej stránke ministerstva financií  a tvoria podstatnú časť 

príjmov obce.  V čase písania tohto stanoviska nebol ešte schválený zákon o štátnom rozpočte 

(24.9.2018) a taktiež neboli zverejnené podielová dane pre rok 2019. Príjmy z podielových daní  

zo štátneho rozpočtu sú navrhované na úrovni roku 2018. 

     Návrh rozpočtu obce Močenok pre rok 2019 je spracovaný a  na rokovanie obecného 

zastupiteľstva predložený  v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Tento bol zverejnený 

v obci spôsobom obvyklým, tak aby sa k nemu občania mohli vyjadriť. 

     Obec pri zostavovaní rozpočtu je povinná prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré 

pre ňu vplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi.  

     Rozpočet obce sa v zmysle príslušných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách zostavuje 

a člení na : 

a, bežné príjmy a bežné výdavky, 

b, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, 

c, finančné operácie. 

     Finančnými operáciami pre účely rozpočtu obce sú prevody z peňažných fondov obce a operácie, 

ktorými sa realizujú návratné zdroje financovania. 

Klady predloženého návrhu rozpočtu: 

- Včasné schválenie rozpočtu na rok 2019 pozitívne pôsobí financovanie v roku 2019 – obec 

nehospodári podľa rozpočtového provizória,  

- Schválením kapitálových výdavkov obec môže plynule pokračovať v príprave a realizácii 

investičných akcií 

- Výnimočne je súčasťou návrhu rozpočtu i stanovisko hlavného kontrolóra,  

- Navrhnutý rozpočet je predložený ako mierne prebytkový. 

Zápory predloženého rozpočtu : 

- Neznámy prebytok hospodárenia za rok 2018 v čase spracovania návrhu rozpočtu a 

- Neznáma výška podielových daní zo štátneho rozpočtu pre rok 2019. 

   



     Predložený návrh rozpočtu predstavuje  dobrý východiskový materiál pre smerovanie obce v roku 

2019. Tento je možné upraviť, ak bude známy výsledok hospodárenia za rok 2018 a tiež výška 

podielových daní pre rok 2019. 

V Zbehoch 15. októbra 2018 
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