
Správa kontrolóra pre Obecné zastupiteľstvo obce Boliarov k 
návrhu rozpočtu na roky 2019-2021 

 
 

V súlade s ustanovením ods. 1. písm. c, §18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
zmien a doplnkov predkladám stanovisko k návrhu rozpočtu obce Boliarov na roky 2019-2021. 
 
Od 1.1.2005 rozpočtové hospodárenie územnej samosprávy upravil zákon č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh obecného rozpočtu je vypracovaný 
v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a podľa opatrenia MF SR 
z 8.12.2004, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná, funkčná a ekonomická klasifikácia 
rozpočtu.  
 
Povinnosť zostavovania viacročného rozpočtu ukladá obciam ustanovenie § 9 zákona 
o rozpočtových pravidlách. Rozpočet je členený v zmysle §10 na bežné príjmy – bežné výdavky, 
kapitálové príjmy – kapitálové výdavky a finančné operácie príjmové – finančné operácie 
výdavkové a predkladá sa na schválenie obecnému zastupiteľstvu v členení minimálne na úrovni 
hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. § 4 odsek 5 hovorí o 
programovom rozpočtovaní v miestnej a regionálnej samospráve. Obecné zastupiteľstvo svojim 
uznesením rozhodlo o nezostavovaní programového rozpočtu. 
 
Rozpočet na príslušný rozpočtový rok je záväzný a rozpočty na nasledujúce dva roky sú 
orientačné a upresňujú sa v ďalšom rozpočtovom roku. Rozpočet na rok 2019 obecné 
zastupiteľstvo schvaľuje a na roky 2020 a 2021 berie na vedomie. 
 
Rozpočet bol zverejnený dňa 30.11.2018 na verejnú diskusiu v zmysle Zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy. 
 
Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok ako aj na nasledujúce dva roky sa zostavuje v súlade s 
§ 10 zákona 583/2004, to znamená ako vyrovnaný alebo prebytkový. Vyrovnaný je v prípade, ak 
strana príjmov sa rovná strane výdavkov a prebytkový, ak strana príjmov je vyššia ako strana 
výdavkov. Návrh rozpočtu na rok 2019 je teda prebytkový. 
 
Rozbor predloženého návrhu: 
 
Príjmy obce –  
 
Bežný rozpočet 
Rok 2019 745.000 EUR                        
Rok 2020 745.000 EUR 
Rok 2021 745.000 EUR 
Kapitálový rozpočet 
Rok 2019  0 EUR 
Finančné operácie – príjmové 
Rok 2019   40.498 EUR 
 
 

Výdavky obce –  
 
Bežný rozpočet 
Rok 2019 692.000 EUR 
Rok 2020 692.000 EUR 
Rok 2021 692.000 EUR 
Kapitálový rozpočet  
Rok 2019   45.498 EUR 
Finančné operácie - výdavkové 
Rok 2019   24.000 EUR 
Rok 2020   24.000 EUR 
Rok 2021   24.000 EUR 

 



- Prognózovaný podiel na výnose DPFO pre rok 2019 vrát. zúčtovania za rok 2018 
Ministerstvom financií SR pre obce a VÚC bol zverejnený 12.12.2018 a pre Obec 
Boliarov predpokladá podiel vo výške 297.120 eur. 

 
Záver: 
 
Predložený návrh rozpočtu na rok 2019, ktorý je základom finančného hospodárenia obce a je 
pripravený v súlade s platnou legislatívou, doporučujem prerokovať na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva a po zapracovaní pripomienok poslancov schváliť a rozpočet  na rok 2020 a 2021 
odporúčam zobrať na vedomie. 
 
 
 
V Boliarove, 15.12.2018   
 
                            Ing. Gabriela Dorovová 
 
 


