
Stanovisko 

k návrhu rozpočtu Obce Nacina Ves na rok 2019 s výhľadom na roky 

2020 – 2021 

 Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Nacina Ves predkladá hlavný 

kontrolór obce podľa § 18f ods. 1 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, pred jeho prerokovaním a schválením 

v obecnom zastupiteľstve. 

A. Východiská spracovania stanoviska. 

Stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu 

rozpočtu na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2021. 

Súlad so všeobecne záväznými predpismi. 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými 

predpismi: 

- Zákonom  č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

v z.n.p. 

- Zákonom  č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v z.n.p. 

- Zákonom  č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane  

z príjmov  územnej samospráve v z.n.p. 

- Zákonom  č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p. 

- Zákonom  č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v z.n.p. 

- Zákonom  č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti. 

Návrh rozpočtu bol spracovaný aj v súlade so všeobecne záväznými 

nariadeniami obce: 

- VZN o miestnej dani z nehnuteľností , miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, miestnej dani za psa. 

           - VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

- VZN o poplatkoch za úkony vykonávané OcÚ. 

- VZN o poskytovaní soc. výpomocí. 



- VZN o výške poplatkov zákonných zástupcov detí MŠ a ŠJ. 

 

Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce. 

 Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom na 

úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce /www.nacinaves.sk/  

dňa 28.11.2018 v zmysle § 9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu. 

 Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa: 

-  rozpočtovej klasifikácie v súlade s opatrením  MF SR  č. 

MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná 

a ekonomická klasifikácia. 

-vyhlášky štatistického úradu SR č. 257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva 

štatistická klasifikácia výdavkov   verejnej správy. 

- príručky MF SR číslo MF/010302/2018-411 – príručka na zostavenie 

návrhu  rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021. 

 

B. Tvorba návrhu rozpočtu. 

 

Návrh rozpočtu je spracovaný na základe výsledkov hospodárenia obce 

z predchádzajúcich rokov, ako aj na základe predpokladaných príjmov do 

rozpočtu obce a plánu na ich čerpanie. 

 

Rozpočet na rok 2019 je po schválení obecným zastupiteľstvom záväzný. 

Rozpočet na roky 2020 a 2021 je len orientačný. 

 

Predložený návrh rozpočtu na rok 2019 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7  

zákona č.  583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách  územnej 

samosprávy  v z.n.p. 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 

 Rozpočtové roky 2016                2017            2018            2018             2019         2020          2021 

   skutoč           skutoč  schv. r.         očak.r.          Návrh        návrh        návrh 

Celkom príjmy         1 252 825  1 089 987    1 286 000    1 307 500    1 227 000   1 107 500   1 103 500 

Celkom výdavky           686 406       539 395       806 000       816 992       727 000       598 440      591 293 

Výdavky ZŠ           450 508,-     460 000 

                ŠJ             40 000,- 40 000 

Hospodárenie obce                 0 

 

Bežný rozpočet   

Príjmy           1 015 965    1 050 987    1 036 000   1 084 000    1 090 000   1 083 500   1 083 500 

Výdavky             410 250       449 408        532 000      582 992       590 000      574 400      571 293  

Výdavky ZŠ           450 508,-     460 000 

                ŠJ             40 000,-        40 000 

Hospodárenie                  0 

 

Kapitálový rozpočet 

Príjmy   212 860        9 000                   8 500  

Výdavky  276 156      89 987         274 000      234 000       137 000          24 000      20 000 

Schodok    63 296      80 987         274 000      225 000       137 000           24 000     20 000     

 

Finančné operácie     

Príjem z peňažných 

Fondov     24 000     30 000         250 000      215 000        137 000          24 000      20 000      

 

Celkový návrh rozpočtu na rok 2019 je zostavený ako vyrovnaný v sume 

1 227 000 € v príjmovej a výdavkovej časti. Oproti minulým rokom je 

navrhovaná  vyššia suma  bežných príjmov z dôvodu zvýšenia výnosu dane 

z príjmov – podielové dane zo ŠR. 



Malý nárast príjmov je aj v príjmoch z miestnej dane z nehnuteľností 

a poplatkov za vývoz odpadu. Suma prevodu z peňažných fondov je  oproti 

minulému roku nižšia, preto aj celkové príjmy na rok 2019 budú nižšie. 

Vo výdavkovej časti navrhovaného rozpočtu  je nárast v čerpaní prostriedkov  

na kapitole výkonné a zákonodarné zbory. Sú to výdavky na mzdy, odvody do 

poisťovní a výdavky na správu, z dôvodu zvýšenia mzdových prostriedkov. 

Kapitola zahŕňa výdavky na energie, údržbu a plnenie úloh samosprávy. 

Zvýšená čiastka je navrhovaná pre športový klub Nacina Ves. Obec poskytne 

dotácie aj pre FS Radosť,  ZŠ Nacina Ves a MŠ Nacina Ves.  Sú navýšené 

finančné prostriedky na tovary a služby spojené s konaním osláv prvej písomnej 

zmienky o obci. 

Obec prispieva na stravu dôchodcov, poskytuje príspevok pre SZPB, príspevky 

pre cirkvi v obci. 

Návrh kapitálových výdavkov na rok 2019 je v sume  137 000 €.  Zvýšenie oproti  

roku 2018 je na kúpu pozemkov v sume 43 000 €. Ďalšie prostriedky sa použijú  

na kamerový systém v obci, kanalizáciu a ČOV, rekonštrukciu cintorína, 

prístavbu MŠ, rekonštrukciu KC /č. 163/ 

Záver. 

 Návrh rozpočtu  obce na rok 2019 je zostavený podľa zákona č. 583/2004  

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  v z.n.p. a zodpovedá 

príslušným predpisom. Kontrolór posudzuje súlad návrhu rozpočtu  s predpismi 

príslušných zákonov, ako aj  efektívne a hospodárne  nakladanie 

s rozpočtovanými prostriedkami. 

Predložený návrh rozpočtu na rok 2019  odporúčam Obecnému zastupiteľstvu 

        Schváliť 

a návrh viacročného rozpočtu na roky 2020-2021 zobrať na vedomie. 

 

V Nacinej Vsi 9.12.2018    D. Parchovianská – kontrolór obce 


