
Hlavný kontrolór obce Kvačany

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
obce Kvačany 

na rok 2018 a na roky 2019 a 2020

Na základe zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v
súlade s § 18f, ods.1 písm c) predkladám pred samotným schválením rozpočtu obce Kvačany na rok
2018 poslancom obecného zastupiteľstva obce Kvačany nasledovné stanovisko hlavného kontrolóra
obce Kvačany.

Východiská kontroly:
• Zákon č. 583/2004 Z. z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a

doplnení niektorých zákonov,
• Úplné znenie Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č.

MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004, vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii
rozpočtovej klasifikácie v znení Dodatku č. 1 (FS č. 9/2005), Dodatku č. 2 (FS č. 3/2006),
Dodatku č. 3 (FS č. 10/2006), Dodatku č. 4 (FS č. 11/2007), Dodatku č. 5 (FS č. 5/2008),
Dodatku č. 6 (FS č. 6/2009), Dodatku č. 7 (FS 5/2010), Dodatku č. 8 (FS 12/2010) a
Dodatku č. 9 (FS č. 3/2012,

• Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
• Zákon č. 493/2011 Z.z o rozpočtovej zodpovednosti
• Predpis č. 257/2014 Z.z. - Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa

vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG),
• Oficiálna internetová stránka ministerstva financií www.finance.gov.sk, sekcia: verejné

financie, fiškálna decentralizácia - Východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely
obcí a VÚC na výnose z dani z príjmu FO

• Schválené záverečné účty obce Kvačany za roky 2015 a 2016
• Oficiálna internetová stránka obce: www.kvacanylm.sk.
• Poskytnuté údaje o plánovanom návrhu rozpočtu od ZŠ Kvačany

Návrh  rozpočtu  na  rok 2018 a  na roky 2019 a  2020 bol  zverejnený obecným úradom obce
Kvačany na úradnej tabuli a na oficiálnej webovej stránke obce Kvačany – www.kvacanylm.sk,
sekcia  – samospráva – rozpočet  obce/  dňa 24.11.2017.  Tým bola splnená podmienka o návrhu
rozpočtu v zmysle § 9, ods 2) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, kde sa uvádza: „Pred
schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k
nemu mohli  obyvatelia  obce  vyjadriť;  to  platí  aj  o  záverečnom účte  obce,  ako aj  o  návrhu na
vyhlásenie dobrovoľnej zbierky“. 

Návrh rozpočtu obce Kvačany na rok 2018 a na roky 2019 a 2020 vychádza z ustanovení zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Vychádza najmä z jeho ustanovení § 9 a § 10 zákona č. 583/2004 Z.z., je zostavený ako
viacročný – na rok 2018 a na roky 2019 a 2020, zobrazuje ale aj historické plnenie rokov 2015 a
2016 v súlade s článkom 9, ods 1) zákona č. 493/2011 Z.z o rozpočtovej zodpovednosti a plnenie
(čerpanie) rozpočtu ku dňu 30.9.2017. Návrh rozpočtu na roky 2019 a 2020 je v súlade s § 9, ods. 4
zákona č. 583/2004 Z.z.  nezáväzný, poskytuje tak občanom a poslancom OZ určitú predstavu o
zámeroch obecného úradu obce Kvačany v blízkej budúcnosti.

Návrh rozpočtu na rok 2018 počíta s celkovými príjmami obce Kvačany (vrátane rozpočtu ZŠ
Kvačany) v sume 768.267,72 EUR a s celkovými výdavkami v sume 748.005,00 EUR, čím s súlade

http://www.kvacanylm.sk/


s § 10, ods 7 zákona č. 583/2004 Z.z. možno konštatovať, že návrh pre rok 2018 bol navrhnutý ako
prebytkový - teda s kladným hospodárskym výsledkom v sume 20.262,72 EUR.

Výška celkových bežných príjmov obce vrátane bežných príjmov ZŠ je v sume 768.267,72 EUR,
z čoho sú najväčšími príjmovými položkami: položka Normatívny mzdový a prevádzkový transfer
na  ZŠ  Kvačany  v  sume  426.398,00  EUR  a  „Výnos  z  podielových  daní  fyzických  osôb“  v
predpokladanej sume 260.000,00 EUR. Na r. 2017 boli prognózy pre obec Kvačany (kód 510 572 s
počtom  obyvateľov  555)  v  sume  261.912,00  EUR,  v  čase  písania  stanoviska  neboli  ešte
Ministerstvom financií SR zverejnené oficiálne prognózy na rok 2018, predpoklad je ale nárast cca
o 3 - 4 % oproti roku 2017, t. j. cieľová suma by mala byť cca 272.400,00 EUR). Suma celkových
bežných  výdavkov obce  vrátane  výdavkov  ZŠ je  vo  výške  731.545,00  EUR.  Rozdiel  bežných
príjmov a výdavkov obce vrátane ZŠ je v sume 36.722,72 EUR, čím je splnená ďalšia podmienka §
10, ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z., a to že bežný rozpočet v návrhu na rok 2018 je prebytkový.
Bežné výdavky obce bez výdavkov ZŠ v celkovej sume 237.947,00 EUR sú v návrhu rozpočtu obce
na  rok  2018  rozdelené  podľa  §  10,  ods.  4  zákona  č.  583/2004  Z.z.  v  súlade  so  štatistickou
klasifikáciou  výdavkov  verejnej  správy  (vyhláška  č.  257/2014  Z.z)  v  členení  podľa  hlavnej
ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie (cieľove na 610, 620, 630 a 640). 

 Podobne sú splnené podmienky podľa uvedeného § 10, ods, 4 zákona č. 583/2004 Z.z. aj v
členení bežných výdavkov ZŠ v sume 493.598,00 EUR. Pri bežných výdavkoch ZŠ je následne
nutné  rozpísať  schválené  sumy  (po  schválení  celkového  rozpočtu)  do  jednotlivých  položiek
rozpočtu základnej školy (vrátane školskej jedálne a školského klubu detí). Upozorňujem poslancov
obecného zastupiteľstva obce Kvačany na tú skutočnosť, že sa na rok 2018 počíta s optimistickým
koeficientom až do hodnoty 85 bázických bodov. (Pre porovnanie rok 2017 – koeficient vyšiel v
hodnote  78,87  bázického  bodu).  Následne  by mal  štát  teda  priznať  (v  poskytnutých  obecných
podielových daniach na rok. 2018) aj oveľa vyššie prevádzkové finančné prostriedky - zdroje pre
ZŠ a MŠ Kvačany!

Kapitálový rozpočet obce počíta v roku 2018 s celkovými kapitálovými príjmami v sume 0,00
EUR  a  s  celkovými  kapitálovými  výdavkami  v  sume  3.960,00  EUR  (pravidelné  platby  za
rekonštrukciu verejného osvetlenia). Na základe toho možno konštatovať, že kapitálový rozpočet je
zostavený  ako schodkový a  je  plne  krytý  v  celkovej  sume 3.960,00 EUR z  prebytku  bežného
rozpočtu, čím je splnené ustanovenie § 10. ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. – kapitálový rozpočet sa
môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno vykryť zostatkami finančných prostriedkov
obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania alebo je tento schodok krytý prebytkom
bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Kapitálové výdavky (ostatné) je nutné doplniť
podľa zámerov obecného úradu v súlade so štatistickou a ekonomickou rozpočtovou klasifikáciou o
zamýšľané kapitálové výdavky podľa plánu na rok 2018. Upozorňujem že v prípade doplnenia
kapitálových výdavkoch (ceteris paribus) je nutné počítať následne s finálnou úpravou celkového
hospodárskeho výsledku smerom k jeho vyrovnaniu (teda ľudove k nule).  Poprípade  je  možné
doplniť do celkových príjmov obce (cez finančné operácie) aj  finančné prostriedky z ostatných
peňažných fondov (z hospodárskych výsledkov minulých účtovných období) popríp. rezervného
fondu v tom prípade,  že  celkové plánované príjmy budú (po doplnení  o  zamýšľané  kapitálové
výdavky v r. 2018) nedostatočné.

Súčasťou rozpočtu obce podľa § 10, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. sú aj finančné operácie (nie
sú ako také súčasťou bežných a kapitálových príjmov a výdavkov). Vykonávajú sa s nimi najmä
prevody prostriedkov peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania (prijaté
úvery) a ich následné splácanie. Rozpočet na rok 2018 počíta s príjmami z finančných operácií v
sume 0,00 EUR a s výdavkami finančných operácií v sume 12.500,00 EUR (ide len o splátky úveru,
poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania SR obci  Kvačany v r.  2009).  Je vytvorený ako
schodkový so záporným rozdielom v sume – 12.500,00 EUR. Tento schodok je v plnom rozsahu
krytý z bežných príjmov rozpočtu (najmä nájmov, tu upozorňujem na riziko potenciálneho výpadku
úhrad pri nájmoch z obecného bytového domu, musí ich v plnej miere znášať obec). Podobne aj
triedenie finančných operácií je podľa rozpočtovej klasifikácie.

Zároveň  sú  splnené  aj  podmienky  ústavného  zákona  č.  493/2011  Z.z.  o  rozpočtovej



zodpovednosti, a to článok 5 a článok 6, ktoré pojednávajú o rozpočtovej zodpovednosti obce ako
takej.

V návrhu rozpočtu na rok 2017 a na roky 2018 a 2019 sa zverejňuje aj  skutočné čerpanie
rozpočtov v rokoch 2015, 2016, schválený rozpočet na rok 2017 a jeho skutočné čerpanie ku dňu
30.09.2017.

Upozorňujem obecné zastupiteľstvo na tú skutočnosť, že v návrhu rozpočtu obce Kvačany na
rok 2018 a na roky 2019 a 2020 je ešte vhodné opraviť aj údaje skutočného čerpania rozpočtu obce
Kvačany za  r.  2015 v  súlade  so  schváleným záverečným účtom obce  Kvačany za  rok 2015 –
dosiahnutý hospodársky výsledok má byť v správnej sume 38.529,06 EUR a za rok 2016 – celkový
hospodársky výsledok má byť v správnej sume 42.722,90 EUR. 

Pri  zverejnení  plnenia  rozpočtu  ku  dňu  30.09.  bežného  roka  zverejňuje  obecný  úrad  popri
schválenom rozpočte na aktuálny rok aj rozpočet po úpravách na základe schválených rozpočtových
opatrení ku dňu zverejnenia návrhu – čo teda predstavuje predpoklad plnenia čerpania rozpočtu ku
koncu roku 2017.

V zmysle § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. navrhujem obecnému zastupiteľstvu rozhodnúť
uznesením o neuplatňovaní programu obce na rok 2018 (stačí následne po schválení rozpočtu).
Zároveň upozorňujem poslancov a vedenie ZŠ Kvačany na tú skutočnosť, že po schválení rozpočtu
je možné robiť zmeny v rozpočte len na základe schválených rozpočtových opatrení v súlade s § 14
zákona č. 583/2004 Z.z.. Najmä upozorňujem na ods. 2 a 3 a na § 12 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.

Ďalej upozorňujem, že obec Kvačany v zmysle § 6, ods. 12 zákona č. 596/2003 Z.z je povinná
určiť  všeobecne  záväzným nariadením po  schválení  rozpočtu  na  rok  2018  všetky  požadované
náležitosti pre ZŠ Kvačany (ŠKD a ŠJ) a aj rozpis pre MŠ Kvačany.

V závere konštatujem, že celkovo je návrh rozpočtu obce Kvačany (vrátane ZŠ Kvačany)
na rok 2018 (a nezáväzne s návrhmi na r. 2019 a 2020) vypracovaný reálne s ohľadom na dané
možnosti  obce  pri  predpokladaných  potenciálnych  príjmoch  a  požadovaných  výdavkoch.
Preto ho poslancom obecného zastupiteľstva odporúčam po zvážení všetkých nielen mojich,
ale  aj  iných podstatných relevantných pripomienok schváliť,  s  odporúčaním po schválení
rozhodnúť aj o neuplatňovaní programu obce na rok 2018.

V Kvačanoch, dňa 12.12.2017.

 Ing. Pavel Tylka
Hlavný kontrolór obce Kvačany


