Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Zlatá Baňa
na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 -2024
V zmysle § 18f odsek 1 písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2022 a
výhľad na roky 2023 a 2024.
Stanovisko bolo vypracované na základe vypracovaného návrhu viacročného rozpočtu obce,
ktorý je v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu, ale aj
z hľadiska dodržiavania zákonov a všeobecno – záväzných nariadení obce. Návrh rozpočtu
bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
z.n.p.
V návrhu rozpočtu sú zohľadnené aj ustanovenia zákonov č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p., zákona
č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a v z.n.p.
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce. Návrh
rozpočtu na rok 2022 je pre obec záväzný a na roky 2023 –2024 orientačný a v priebehu
rozpočtového roka sa môže upresňovať rozpočtovými opatreniami.
Návrh rozpočtu obce bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom v zákonom stanovenej lehote
t.j. 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Pri vypracovaní návrhu rozpočtu na rok 2022 sa vychádzalo najmä zo skutočného výhľadu
plnenia rozpočtu a hospodárenia v roku 2021 ale taktiež aj z požiadaviek jednotlivých
športových, spoločenských a rozpočtových organizácií, ktoré v obci Zlatá Baňa vyvíjajú svoju
činnosť. Rozpočet obce je vlastne ekonomický nástroj finančnej politiky obce,
prostredníctvom ktorého sa realizujú základné úlohy a funkcie obce. Rozpočet vyjadruje
samostatnosť hospodárenia obce. Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2022 je vypracovaný
ako vyrovnaný, takže spĺňa hlavnú podmienku zostavenia rozpočtu stanovenú v § 10 ods. 7
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
V príjmovej časti najvyššiu položku tvorí výnos dane z príjmov územnej samosprávy, ktorá sa
odvíja od výšky vybratej dane fyzických a právnických osôb a je prerozdeľovaná na obce a
mestá v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.
Ostatné nedaňové príjmy sú príjmy z vyrubených daní a poplatkov, nájomného, ktoré sú
rozpočtované v zmysle platných VZN v obci, nájomných zmlúv a reálne dosiahnuteľných
príjmov. V príjmovej časti sa vychádzalo najmä z prognóz daňových i nedaňových príjmov
obce. Štruktúra príjmovej časti rozpočtu vychádza z vnútorného členenia príjmov a je v
zmysle rozpočtovej klasifikácie.
Celkový rozpočet príjmov je podľa návrhu naplánovaný vo výške 172 911,00 €. Návrh
výdavkovej časti je rozčlenený podľa kapitol a jednotlivých rozpočtových položiek v celkovej

výške 172 911,00 €. Štruktúra výdavkových položiek sa v porovnaní s predchádzajúcimi
rokmi nemení.
Na základe predloženého návrhu rozpočtu ako i hodnotení jednotlivých položiek konštatujem,
že návrh rozpočtu bol vypracovaný podľa platných právnych predpisov. Predložený návrh
rozpočtu obce Zlatá Baňa na rok 2022 a výhľad na roky 2023 - 2024 je vypracovaný v
programovom členení a sú v ňom zohľadnené základné potreby obce v roku 2022. Návrh
rozpočtu obce ako v príjmovej, tak aj vo výdavkovej časti je akceptovateľný. Je potrebné
dodržiavanie finančnej disciplíny, s rozpočtovými prostriedkami je potrebné vynakladať
efektívne a hospodárne a pritom dodržiavať príslušné platné zákony, nariadenia, ako aj VZN
obce Zlatá Baňa.
Na základe uvedeného odporúčam schváliť predložený návrh rozpočtu.
V Zlatej Bani 23.11.2021

