
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE HERTNÍK 

ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA 
K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE 

na rok 2016 a roky 2017, 2018 
 

V zmysle ust. § 18 f, ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
v znení neskorších predpisov p o d á v a m k návrhu rozpočtu obce na rok 2016 a roky 
2017, 2018 toto 
 

o d b o r n é    s t a n o v i s k o 
 
Črtajú sa opäť lepšie časy. Aspoň to tak na prvý pohľad vyzerá, ak sa pozrieme spätne  
na posledné tri roky a parametre hlavných ukazovateľov pri zostavovaní rozpočtu obce 
v čase ekonomickej krízy v porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2015.  
Na jednej strane treba zohľadniť radikálne zlepšujúce sa príjmy a optimálnu kondíciu 
obce toho ročné refinancovanie úveru do VÚB, a. s., pre potreby  investovania do údržby 
technického parku obce, podľa stanovených zákonných podmienok, tak aby návratné 
zdroje financovania mohli byť použité.  
Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. 
Príjmy rozpočtu sú vo výške: 941 675,- EUR a výdavky vo výške: 941 675,- EUR 

 
 
 
Príjmy bežného rozpočtu 755 440,- EUR 
Výdavky bežného rozpočtu 708 378,- EUR 
+ prebytok bežného rozpočtu 47 062,- EUR 
Príjmy kapitálového rozpočtu 186 235,- EUR 
Výdavky kapitálového rozpočtu 221 297,- EUR 
-  schodok kapitálového rozpočtu -35 062,- EUR 
Príjmové finančné operácie 0,- EUR 
Výdavkové finančné operácie 12 000,- EUR 
- schodok finančných operáciách -12 000,- EUR 
Príjmy rozpočtu celkom: 941 675,- EUR 

Výdavky rozpočtu celkom: 941 675,- EUR 

Objem bež. a kapit. príjmov obce celkom: 872 062,- EUR 
Objem bež. a kapit. výdavkov obce celkom: 929 675,- EUR 
- schodok  -57 613,- EUR 
 
 
 
ZÁVER 
Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 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.  
Zohľadňuje  aj ustanovenia zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane 
z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 



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. Po formálnej stránke je veľmi prehľadne a zrozumiteľne spracovaný. 
 
Návrh rozpočtu bol prerokovaný so starostom obce a poslancami OZ. Podľa § 9 ods. 3 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bola splnená 
podmienka zverejnenia rozpočtu 15 dní pred jeho schválením. 
 
Na základe uvedených skutočností o d p o r ú č a m obecnému zastupiteľstvu schváliť 
návrh programového rozpočtu Obce Hertník a zriadenej rozpočtovej organizácie na 
rok 2016 a zobrať na vedomie návrh programového rozpočtu Obce Hertník  
a zriadenej rozpočtovej organizácie na roky 2017, 2018. 
 
 
 
 
V Hertníku, 
27. 11. 2015 
 
      
 

.......................................................... 
                      Ing. Mgr. Matúš Pataky  
            hlavný kontrolór obce 


