
 

Stanovisko  
hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného programového  

rozpočtu obce Kanianka na roky 2023 – 2025 a k návrhu 
programového rozpočtu obce Kanianka na rok 2023 

 
V zmysle § 18 f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. Vám týmto predkladám odborné stanovisko k návrhu 
viacročného rozpočtu obce Kanianka na roky 2023 – 2025 (ďalej len 

„návrh rozpočtu na roky 2023 – 2025“) a k návrhu rozpočtu obce 
Kanianka na rok 2023 (ďalej len „návrh rozpočtu na rok 2023“): 
 

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Kanianka na roky 2023 – 2025 
a k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo 

spracované na základe  predloženého návrhu rozpočtu na roky 2023 – 2025 
a návrhu rozpočtu na rok 2023, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona        
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene       

a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.   
 

 
A. VÝCHODISKÁ  SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA 

 

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal  z posúdenia predloženého 
návrhu rozpočtu obce na roky 2023 – 2025 a  návrhu rozpočtu obce Kanianka  

na rok 2023 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z dvoch základných hľadísk:  
 
1.    Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu  

 
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi  

 
 Návrh rozpočtu bol spracovaný 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 znení 

neskorších predpisov (ďalej len „v z. n. p.“).  
 

Návrh rozpočtu zohľadňuje 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., na základe 

ktorého v súlade s § 2  (a nasledujúcich paragrafov) predmetného zákona bolo 
vydané Všeobecne záväzné nariadenie obce o  miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len VZN). 
 č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov 
územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,        

na základe ktorého je v súlade s § 1 a 2 predmetného zákona výnos dane           
z príjmov fyzických osôb v príslušnom rozpočtovom roku príjmom rozpočtov obcí.  

 č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl           
a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne 
normy. 

 
 

 



 

Návrh rozpočtu obce Kanianka na roky 2023 – 2025 je zostavený ako 
 viacročný rozpočet – viacročné rozpočtovanie územnej samosprávy je 

definované v zákone č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v z. n. z. d. v § 9 ods. 1 až 4 citovaného zákona. 

 a je zostavený súčasne aj ako programový rozpočet - povinnosť 

programového rozpočtovania na úrovni územnej samosprávy je definovaná 
v zákone č. 583/2004, konkrétne v § 4 ods. 5 a v § 10 ods. 4, kde je 

ustanovené, že vo viacročnom rozpočte obce sú vyjadrené zámery a ciele 
ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce. 
Obec Kanianka zostavila a predkladá na schválenie rozpočet aj 

v programovej štruktúre.         
 

 
1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 
  

Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom, a to na úradnej tabuli 
obce Kanianka v zákonom stanovenej lehote dňa 30.11.2022, teda najmenej 15 

dní pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, čo je v súlade s § 9 ods. 2 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. Keďže v uvedenom 

ustanovení zákona sa hovorí o tom, že rozpočet pred jeho schválením má byť 
zverejnený spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce 
vyjadriť, tento bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote (30.11.2022) aj       

na oficiálnom webovom sídle obce. Tento spôsob zverejnenia ukladá obci § 5, 
ods. 1, písm. e, a  ods. 2, písm. c, v nadväznosti na ods. 8, a tiež § 6, ods. 1, 2, 

3 a 4, zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. 
n. z. d.. Ten istý deň bol v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej 
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o e- Governmente“), zverejnený 
aj na webovom sídle www.slovensko.sk, na centrálnej úradnej elektronickej 

tabuli (ďalej len „CUET“). 
 
 

2.  Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu  

 
Nakoľko postup predkladania a schvaľovania návrhu rozpočtu je plne 
v kompetencii obecného zastupiteľstva, bol tento návrh predložený v súlade 

s jeho požiadavkou, t. j. v požadovanom rozsahu a štruktúre. Pri zostavovaní 
rozpočtu je potrebné mať na zreteli dve hľadiská. Prvé, že rozpočet sa schvaľuje 
v štruktúre požadovanej obecným zastupiteľstvom. Druhé hľadisko však je, že 

obec ho musí zostaviť aj v podrobnej štruktúre (rozpísať až na jednotlivé položky 
a podpoložky), ktorá je predpísaná zo zákona a ďalších právnych noriem (napr. 

požiadavky MF SR, atď..).  
Návrh rozpočtu obce Kanianka je spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie         
v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa 

ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej 
klasifikácie v  z. n. p. v znení platných dodatkov. 

               
 

 
 

http://www.slovensko.sk/


B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU 
 

Návrh rozpočtu vychádza z vývoja hospodárenia obce v roku 2022 

a v predchádzajúcich sledovaných rokoch a z predpokladaných východísk 
rozpočtu verejnej správy na roky 2023 – 2025, upravených zo strany OcÚ         

na predpokladanú výšku. Programová štruktúra vychádza zo zámerov obce a 
PHSR obce, resp. z ďalších zámerov starostu obce a požiadaviek poslancov 
a ostatných obyvateľov obce. 

 
 

C.TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU 
 
Návrh viacročného programového rozpočtu na roky 2023 -2025 je spracovaný 
podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  v členení podľa § 9 ods. 1 

citovaného zákona na: 
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok,  

b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku, 
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa 

písmena b). 
 
Novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy zákonom č. 69/2012 

Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. pribudla 

obciam pri tvorbe rozpočtu ďalšia povinnosť, ktorá je zadefinovaná v § 4 ods. 6 
novelizovaného zákona č.523/2004 Z. z. Sú tu zadefinované súčasti rozpočtu 
verejnej správy, ktorými sú po novele schválený rozpočet verejnej správy         

na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového 
roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu verejnej správy za predchádzajúce dva 

rozpočtové roky.  
V podstate to isté je uvedené aj v ústavnom zákone č. 493/2011 Z. z. 
o rozpočtovej zodpovednosti, kde je v čl. 9, ods. 1 uvedené, že návrh rozpočtu 

subjektov územnej samosprávy musí byť zostavený minimálne na tri roky a musí 
obsahovať údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 

a skutočné plnenie rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. 
Pri zostavovaní rozpočtu na roky 2023 - 2025 si obec Kanianka splnila vyššie 
uvedenú povinnosť.  

  
Návrh rozpočtu na roky 2024 – 2025 je zostavený v rovnakom členení, v akom 

sa zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok (2023). Rozpočet obce             
na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové 
roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú 

v ďalších rozpočtových rokoch.  
 

Návrh rozpočtu na rok 2023 sa v súlade s § 10  ods. 3 Zákona NR SR č.583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z. n. p. vnútorne člení na: 

a) bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky, 
b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, 

c) finančné operácie. 
 



V rozpočte na rok 2023, ako aj vo viacročnom rozpočte na roky 2023 – 2025 sú 

vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií 
štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným a založeným právnickým 

osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa 
poskytli prostriedky z rozpočtu,  resp. aj k  rozpočtom iných obcí a k rozpočtom 
vyšších územných celkov. 

 

 

D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU 
 

Na vedomie je Obecnému zastupiteľstvu obce Kanianka predložený návrh  

rozpočtu na roky 2024 – 2025 a na schválenie návrh rozpočtu obce na rok 2023: 
 
Rozpočet celkom: 

            v € 

Rozpočtové 

roky 

Skut. 

2020 

Skut. 

2021 

Rozpočet 

2022  

Predpokl. 

skut. 

2022 

Návrh 

2023 

Návrh 

2024 

Návrh 

2025 

Príjmy 

celkom 

3859791 3353717 4706379 3730095 3193554 3262580 3449251 

Výdavky 

celkom 

3441291 3149655 4706379 3730095 3193554 3262580 3449251 

Hospodárenie 

obce  

+418500 +204062 0 0 0 0 0 

        

 

 

v členení: 

 

 

Bežný rozpočet: 

Rozpočtové 

roky 

Skut. 

2020 

Skut. 

2021 

Rozpočet 

2022  

Predpok. 

skut. 

2022 

Návrh 

2023 

Návrh 

2024 

Návrh 

2025 

Bežné príjmy  2763900 2829779 2992004 2913435 3182049 3251075 3437746 

Bežné 

výdavky  

2014511 2364206 2806663 2778502 2997544 2998994 2997994 

Hospodárenie 

obce  

+749389 +465573 +185341 +134933 +184505 +252081 +439752 

 

 

Kapitálový rozpočet: 

Rozpočtové 

roky 

Skut. 

2020 

Skut. 

2021 

Rozpočet 

2022  

Predpokl. 

skut. 

2022 

Návrh 

2023 

Návrh 

2024 

Návrh 

2025 

Kapitálové 

príjmy 

249351 434978 1162375 83050 5000 5000 5000 

Kapitálové 

výdavky 

1329604 524428 1672364 739889 3000 72191 259432 

Hospodárenie - 

1080253 

- 

89450 

-  

509989 

-  

656839 

+2000 -     

67191 

- 

254432 

obce        

 

 



Finančné operácie: 

Rozpočtové 

roky 

Skut. 

2020 

Skut. 

2021 

Rozpočet 

2022  

Predpokl. 

skut. 

2022 

Návrh 

2023 

Návrh 

2024 

Návrh  

2025 

Príjmové FO 846540 88960 552000 733610 6505 6505 6505 

Výdavkové 

FO 

97176 261022 227352 211704 193010 191395 191825 

Hospodárenie  +749364 -

172062 

+324648 +521906 - 

186505 

-

184890 

-   

185320 

obce        

 

 

Pozitívne hodnotím to, že bežný rozpočet obce je počas celého obdobia zostavený ako 

vysoko prebytkový. Je však otázne, že či tak zostane aj počas nasledujúcich troch rokov, 

vzhľadom na rastúce ceny energií, ale aj ostatných tovarov, služieb a stavebných prác. 

Celkový rozpočet obce za posledné dva roky bol uzavretý tiež ako prebytkový. Rok 2022 

sa predpokladá uzavrieť  ako vyrovnaný.  Na rok 2023, ako aj na roky 2024 a 2025 je 

celkový rozpočet navrhnutý ako vyrovnaný.  

K posledným dvom rokom, keďže sú orientačné a obecné zastupiteľstvo ich len berie 

na vedomie, sa tu nebudem vyjadrovať. Čo sa však týka predpokladaného prebytkového 

bežného rozpočtu na rok 2023 o +184 505 €, nevidím to až tak optimisticky. Jednak to 

predstavuje len cca 5,8 % z celkových príjmov obce a na druhej strane sa  budeme 

musieť v najbližšom období aj vysporiadať s určitými tzv. „nášľapnými mínami“, ktoré 

nám v rozpočtových výdavkoch zanechalo predchádzajúce vedenie obce, resp. 

predchádzajúci štatutár obce (napr. nedostatočne finančne krytá podpísaná zmluva                

na výstavbu garáží). 

Celkový rozpočet obce na rok 2022 bol plánovaný ako vyrovnaný, keď celkové 

plánované príjmy vo výške až 4 706 379 € sa rovnali aj celkovým výdavkom obce. Takto 

zostavený rozpočet bol cca o 1 milión eur vyšší ako bola skutočnosť roku 2020 a cca o 2 

milióny vyšší ako bola skutočnosť roku 2019.  Oproti skutočnosti roku 2021 bol tento 

plánovaný rozpočet na rok 2022 vyšší o cca 1,35 milióna eur.  

Kapitálové výdavky obec plánovala vo volebnom roku 2022 vo výške 1 672 364 €, čo 

bol zatiaľ za posledné štyri roky najvyšší plánovaný objem finančných prostriedkov.     

Za posledné tri predchádzajúce roky už obec investovala na kapitálové výdavky nemalé 

finančné prostriedky, a to od 505 tis v roku 2019, cez 1 330 tis v roku 2020 a cca 603 tis 

v roku 2021.  

Rozpočet na rok 2022 bol zostavený v takejto výške z dôvodu plánu obce uskutočniť 

v roku 2022 množstvo investičných zámerov, ktoré obec plánovala kryť jednak 

kapitálovými príjmami, tak aj prebytkom bežného rozpočtu a tiež prostredníctvom 

zapojenia mimorozpočtových fondov obce, t. j. z rezervného fondu.  

Na zabezpečenie všetkých týchto investičných akcií plánovala obec okrem  dotácií 

o ktoré sa chcela uchádzať v roku 2022, a ktoré mali predstavovať kapitálové príjmy     

vo výške 1 157 375 €, použiť aj 552 000 € z rezervného fondu obce, ako aj plánovaný 

prebytok bežného rozpočtu vo výške 185 341 €.   

Už vtedy som upozorňoval na to, že skutočná realizácia investičných zámerov bude 

do značnej miery závisieť aj od úspešnosti získania finančných prostriedkov zo ŠR alebo 

rozpočtu EÚ na strane celkových príjmov obce. To sa nakoniec ukázalo ako pravdivé, 

nakoľko predpokladané plnenie celkových príjmov obce na rok 2022 je vo výške 

3 730 095 €, čo je cca o 1 mil. menej, ako bolo naplánované. Z toho v kapitálových 

príjmoch je predpokladaný výpadok cca 1,08 mil. Zhruba o menej ako 930 tis. je 

predpoklad  uzavrieť aj kapitálové výdavky v roku 2022.  



 

V minuloročnom stanovisku som tiež upozornil na to, že v nasledujúcich rokoch 

pribudnú obci aj náklady na príspevok na stravu všetkým dôchodcom z obce, ktorí sa 

budú stravovať v Obecnej vývarovni, a to na čiastočnú kompenzáciu jednak výšky 

režijných nákladov na výrobu jedla, ako aj na čiastočnú kompenzáciu zvyšujúcich sa 

cien potravín, alebo obec bude musieť z dôvodu udržania záujmu o jej služby dotovať 

vývarovňu formou príspevku pre toto zariadenie.  Za predpokladu, že obec bude chcieť 

naďalej udržať toto zariadenie v chode platí moje upozornenie. 

 

Na záver by som len chcel upozorniť na skutočnosť, že po zrealizovaní niektorých 

plánovaných investičných zámerov obce, ostala obci na budúce obdobie povinnosť 

splácať cez výdavkové finančné operácie každoročne cca 200 tis. €, ktoré však budú 

kryté prakticky len prebytkom bežného rozpočtu. 

 

Najväčšie riziko pri zostavovaní rozpočtu na ďalšie obdobie vidím hlavne v hektickej 

dobe v ktorej žijeme a v neistotách z nej vyplývajúcich. Z dôvodu turbulentnej domácej 

politickej scény majú obecné samosprávy neľahkú úlohu zostaviť rozpočet príjmov, 

nakoľko stále (napriek rôznym prognózam) nie je istý presný objem finančných 

prostriedkov, ktoré majú byť v roku 2023 obciam priznané z dane z príjmu fyzických 

osôb, čo tvorí najväčší príjem do rozpočtu obcí.  

Na strane rozpočtových výdavkov je v čase energetickej krízy zas problematické 

naplánovať celkové výdavky na energie, a to hlavne na elektriku a plyn. Keďže rozpočet 

zostavujeme na rok 2023 a dva nasledujúce roky, sú informácie zverejňované štátom 

nedostatočné, nakoľko sa jednak týkajú len obdobia I. Q. 2023 a nie celého roka 2023              

a na druhej strane tiež nič nehovoria o konečnej cene, ktorú bude obec musieť zaplatiť 

počas celého roku 2023 za elektriku a plyn. Garancia 99 € za plyn a 199 € za elektrickú 

energiu totiž nič nehovorí o celkovej čiastke, ktorú bude obec musieť uhradiť za tieto 

komodity. Ak napr. dodávateľ bude obci dodávať elektriku za cenu 1 199 €/MWh bez 

DPH, tak garantovaná cena ktorú bude musieť obec zaplatiť je 199 € plus 200 € a plus 

DPH (1000 € nad garantovaných 199 € sa má rozdeliť tak, že obec zaplatí 20 %, t. j. 200 

€ a štát by mal uhradiť 80%, t. j. 800 €.) Sami iste uznáte, že napriek tomu, že obec vie 

svoju spotrebu energie za predchádzajúce obdobie, ale keďže nevie za čo ju bude 

v budúcom roku nakupovať, aj napriek snahe šetriť v roku 2023, nevie si dnes 

vypočítať bežné výdavky na energie na rok 2023 a môže ich len odhadovať.  

Taktiež ďalšie zdražovanie tovarov, služieb a prác ovplyvní vývoj výdavkov obce 

v budúcom a nasledujúcich rokoch. Tu sa jedná hlavne o cenu PHM ako aj 

o zabezpečenie likvidácie KO a drobného stavebného odpadu a likvidáciu biologicky 

rozložiteľného odpadu, nakoľko cena týchto služieb, napriek separácii odpadov 

obyvateľmi obce, neustále rastie. 

Riešeniu tejto situácie nepomôže ani úprava zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy, ktorá povoľuje v roku 2023 obciam nedodržať vyrovnanosť 

bežného rozpočtu a umožňuje im straty kryť aj  z rezervného fondu alebo z úveru        

bez toho, aby ho bolo potrebné splatiť do 31.12.2023, alebo tiež prebytkom kapitálového 

rozpočtu. Týmto sa však problém nerieši a len sa presúva do budúceho obdobia, čím 

spomaľuje, až znemožňuje ďalší rozvoj a budovanie obce. Keď obec v minulosti  

takpovediac neprejedala bežné rozpočtové prostriedky (príjmy), aby ich mohla 

investovať do ďalšieho rozvoja obce prevažne cez kapitálové výdavky, a to buď hneď, 

alebo až po naakumulovaní zdrojov v mimorozpočtových fondoch obce pri finančne 

náročnejších investíciách, teraz bohužiaľ musím konštatovať, že bude problém aj 

dokončiť rozbehnuté investičné akcie, nie to ešte začať realizovať nové investičné 



zámery. Opätovne pripomínam, že aj úvery, ktoré si obec zobrala v predchádzajúcom 

období bude potrebné splácať, a to vo výške cca 200 tis € ročne.    

Nakoľko bol celkový rozpočet obce Kanianka v posledných dvoch rokoch stále  

prebytkový a výhľadovo  na rok 2022 a na nasledujúce roky, sa celkový rozpočet obce 

predpokladá uzavrieť ako vyrovnaný, čo je v súlade so zákonom o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, nemám námietky k jeho schváleniu v takej podobe, 

ako bol zverejnený na úradnej tabuli obce, na oficiálnom webovom sídle obce a              

na centrálnej úradnej elektronickej tabuli, avšak je potrebné zobrať do úvahy aj moje 

výhrady uvedené vyššie. Bežný rozpočet na rok 2023 pravdepodobne nebude mierne 

prebytkový ako predpokladá obec, ale budeme radi, ak tento bude uzavretý ako 

vyrovnaný.  
 

Na základe vyššie uvedeného  

o d p o r ú č a m 

Obecnému zastupiteľstvu obce Kanianka schváliť rozpočet obce na rok 2023 

podľa predloženého návrhu. 

 

Rozpočty na roky 2024 a 2025 odporúčam zobrať v zmysle zákona na vedomie. 

 

 

 

 

 
V Kanianke 07.12.2022 

 

 

 

 

 

                    Ing. Jozef Krett 

        Hlavný kontrolór obce Kanianka 

 

 


