
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE ZÁHORSKÁ VES

STANOVISKO
hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu

obce na roky 2023 - 2025
V zmysle 818f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

predkladám
odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu Obce Záhorská Vesna roky 2024 — 2025 a k návrhu rozpočtu obcena rok 2023:

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2024 -2025 ak návrhu rozpočtu obce na rok 2023 (ďalej len „odborné stanovisko“)bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu naroky 2024 — 2025 anávrhu rozpočtu na rok 2023, ktorý bol spracovaný vsúlade s 8 9 a S 10 zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidláchúzemnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdeniapredloženého návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2024 — 2025 anávrhu rozpočtu obce na rok 2023 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z dvochhľadísk:

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu
1.1 Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:
e č.493/2011 ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti
e č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za

komunálny odpad a drobné stavebné odpady
e č. 564/2004 Z. z o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov

územnej samospráve
e č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a

školských zariadení a ostatné súvisiace právne normy.
© č. 365/2022 Z.z. ktorým sa mení a dopíňa zákon č. 583/2004 Z.z. 0

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy



1.2 Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce
Návrh rozpočtu bol spracovaný na základe aktuálne platných všeobecnezáväzných nariadení obce,a to najmä:
a) VZN č. 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách aškolských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Záhorská Ves,b) VZN č. 5/2021 0 poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobea výške úhradza sociálne služby,
c) VZN č. 6/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálneodpady a drobné stavebné odpady na rok 2022
d) VZN č. 7/2021 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Záhorská Ves€) VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťaMaterskej školy a na žiaka školských zariadení na území obce Záhorská Ves
Odporúčam však v návrhu rozpočtu zohľadniť aj dopad prijímaných VZNpre rok 2023, ktoré budú mať vplyv na príjmy a výdavky obce.
1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh rozpočtu bol zverejnený vobci, ato na webovom sídle obce a naúradnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote pred jeho schválením,ato dňa 29. novembra 2022 v súlade s 5 9 ods. 2 zákonač. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení.

2 Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2023 bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácievsúlade s Metodickým usmernením Ministerstva financií Slovenskejrepubliky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k
ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení opatrení vydanýchv rokoch 2005 — 2022, ktoré sú záväzné pri zostavovaní rozpočtov územnejsamosprávy.

Návrh rozpočtu na rok 2023 je predložený na schválenie v rozsahu podľaustanovenia zákona 583/2004 v znení neskorších predpisov, 8 10 ods. 4ktorý ustanovuje že: „Rozpočet obce sa predkladá na schválenie OZ včlenení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie
rozpočtovej klasifikácie“. Táto podmienka bola zo strany obce dodržaná.Obdobne je dodržaná podmienkazák. 583/2004 S 10, ktorý ustanovuje, žerozpočet má byť členený na a) bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné
výdavky) b) kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky) ac) finančné operácie.
Obec vsúlade s8 4 ods.5 zák. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnejsamosprávy neuplatňuje programový rozpočet.



B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu vychádza z vývoja hospodárenia obce vroku 2022. Vsúčasnosti nie je možné presnejšie odhadnúť príjmy z podielových danía zároveň je možné, že bude ešte prijatá legislatíva, ktorá bude mať priamyvplyv na ich vývoj. Pri plánovaní príjmov v rozpočte sú zohľadnené príjmy,ktoré obec predpokladá.

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu je spracovaný podla zákona č. 583/2004 Z. z. orozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplneníniektorých zákonovv členení podľa 89 ods.1 citovaného zákona na:
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok — rok 2023,
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok

2024,
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočetpodľa písmena b) — rok 2025.

Viacročný rozpočet na roky 2024 — 2025 je zostavený v rovnakom členení, vakom sa zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočetobce na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva
rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ichukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

Viacročný rozpočet na roky 2023 — 2025 je v súlade s 810 ods. 3 až 7 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmenea doplnení niektorých zákonov vnútorne členenýna:d) bežný rozpočet, t. j. bežné príjmy a bežné výdavky,

e) kapitálový rozpočet, t. j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
f) finančné operácie.

Z predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023 — 2025 nie jezrejmé, či sú v ňom vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania
prenesených kompetencií štátu a k základnej škole.



D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Na schválenie je predložený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2023— 2025 a návrhu rozpočtu
ekonomickej klasifikácie. P o rekapit
návrh rozpočtu predstavuje celkom:

Bežný rozpočet:

obce na rok 2023 na úrovni hlavných kategórii
ulácii jednotlivých kategórií predložený

Rozpočtové roky 2023 2024 2025Bežné príjmy celkom 2.489.394,00|  2.613.863,70 2.744.556,89Bežné výdavky celkom 2.419.778,00| 2.540.766,90 2.667.805,25Rozdiel (+) +69.616,00 +73.096,80 +76.751,64

Bežný rozpočet spíňa podmienku zákona 583/
pravidlách územnej samosprávy, S 10 ods.7
rozpočet je obec povinná zostaviť ako
rozpočet na rok 2023 je zostaven

2004 Z. z. o rozpočtových
, kde je stanovené, že bežný

vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný
ý ako prebytkový vo výške prebytku69.616,00 €.

Kapitálový rozpočet:
Rozpočtové roky 2023 2024 2025Kapitálové príjmy celkom 1.000,00 1.050,00 1.102,50Kapitálové výdavky celkom 11.500,00 12.075,00 12.678,75Rozdiel (-) -10.500,00 -11.025,00 11.576,25

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Podľa citovaného zákonakapitálový rozpočet môže byť zostaven
Kapitálový rozpočet m
prebytkom bežného rozpočtu, zostatkami

Rozpočet celkom:

ý ako vyrovnaný alebo prebytkový.ôže byť schodkový, ak je tento schodok krytý
finančných prostriedkov zminulých rokov, resp. návratnými zdrojmi financovania.

Rozpočtové roky 2023 2024 2025
Príjmy celkom 2.490.394,00 2.614.913,70 2.745.659,39
Výdavky celkom 2.431.278,00| 2.552.841,90 2.680.484,00Hospodárenie obce:

.Me,00 62.071,80 65.175,39schodok/prebytok TE
Finančné operácie:
Rozpočtové roky 2023 2024 2025
Prave remáné

49.020,00|

—
5147100|

—
5404455operácie celkom

Vodné fon 32.835,00|

—
3447675 36.200,59operácie celkom



E. ZHRNUTIE ROK 2023
Rekapitulácia rozpočtu na rok 2023:

Bežný rozpočet príjmy 2.489.394 Evýdavky

—
2.419.778€

Kapitálový rozpočet príjmy 1.000 € výdavky

—
11500€

Finančné operácie príjmy 49.020€ výdavky

—
32.835€

Rozpočet SPOLU príjmy 2.539.414 € výdavky 2.464.113 €
V prípade predloženého rozpočtu je rozpočet obce zostavený ako
prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Celkový rozpočet je
zostavený ako prebytkový s tým, že rozdiely sú kryté kladným výsledkombežného rozpočtu. Môže však nastať zmena v prípade, že prognózovaný
vývoj podielových daní bude nižší ako očakávaný, prípadne ceny energiíbudú vyššie ako očakávané.

Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2024 — 2025 a návrh rozpočtuobce na rok 2023 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi - zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších
predpisov a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. 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 vznení neskorších predpisov a
zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a
školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace
právne normy.

Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený vobci spôsobom na úradnej
tabuli a webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote,t. j. najmenej 15
dní pred jeho schválením v súlade s 8 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.



ZÁVER

Na základe uvedených skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvuObce Záhorská Ves

schváliť
návrh rozpočtu Obce Záhorská Ves na rok 2023

zobrať na vedomie
návrh rozpočtu Obce Záhorská Ves na roky 2024 a 2025

Bratislava, 13.12.2022

Vladimír Sloboda
hlavný kontrolór obce


