
Obec  Bačkovík     

Terézia Kinlovičová  - hlavný kontrolór obce  

___________________________________________________________________________                                                                                                              

                                      Bačkovík   ,4. 12.  2020   

Na rokovanie OZ Bačkovík  

dňa – 10. 12. 2020 

V e c  

Stanovisko  hlavného kontrolóra obce  

- k Nárhu - Rozpočtu obce Bačkovík   na r. 2021- 2022 - 2023 

 

 Odborné stanovisko predkladá hlavný kontrolór obce v súlade s ods.  

1 písm. c § f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

 Návrh rozpočtu  obce Bačkovík   mi bol predložený 26. 11. 2020  

Tento návrh bol vyvesený na Úradnej tabuli obce Bačkovík -  na webovom 

sidle obce a  www.slovensko.sk – CUET ,  plánované  schvaľovanie rozpočtu 

sa  kona 10. 12. 2020 

Rozpočet obce je nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom 

roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. 

Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. 

Je v ňom uplatnená rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom  

- § 4 , ods. 4 zák. č. 523/2004 Z.z. 

Obec Bačkovík zostavila návrh viacročného rozpočtu, a to na r. 2021, 2022  

a 2023. Návrh  rozpočtu na r. 2021 po schválení je záväzný a návrh 

rozpočtov na r. 2022 a 2023 sú nezáväzné - avšak orientačné. 

Viacročný rozpočet na roky 2021-2022- 2023 je zostavený ako vyrovnaný .  

Je členený na  

- bežný rozpočet  

- kapitálový rozpočet 

- finančné operácie 

V návrhu rozpočtu obce  na r. 2021 - 2023 je počítané so zabezpečním 

samosprávnych funkcií obce. Obec má rozpočtovú organizáciu - Základnú školu 

bez právnej subjektivity  a Materskú školu bez právnej subjektivity. 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti týchto škôl je 

zapracované do Návrhu rozpočtu obce Bačkovík na r. 2021 - 2023. Správy 

predkladané na rokovanie OZ 10. 12. 2020 

 - Je pripravený návrh na Uznesenie OZ  Rozpočet obce Bačkovík bez 

programovej štruktúry  predložený na schválenie v zmysle zákona o 

rozpočtových pravidlách na rokovanie OZ 10 12. 2020.  

 

 

ROZPOČET   

OBCE  V € Bačkovík      

   Roky  2021 2022 2023 

Bežný rozpočet 

Príjmy 444 763 408 498 388 606 

Výdavky 444 021 408 498 388 606 

Rozdiel 742 0 0 

    2021 2022 2023 

Kapitálový rozpočet 

Príjmy 0 0 0 

Výdavky 7 242 0 0 

Rozdiel -7242 0 0 

    2021 2022 2023 

Finančné operácie 

Príjmy 6 500 0 0 

Výdavky   0 0 

Rozdiel 6500 0 0 

http://www.slovensko.sk/
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    2021 2022 2023 

Rozpočet obce 

Príjmy 451 263 408 498 388 606 

Výdavky 451 263 408 498 388 606 

Rozdiel 0 0 0 
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Obec hlavné rozhodnutie necháva na  OZ.                v  € 

Prílohou stanoviska hlavneho kontrolóra  obce k návrhu  viacročného 

rozpočtu obce na roky 2021 - 2022 - 2023 je  “Návrh rozpočtu obce Bačkovík 

na roky 2021-2022-2023”,ktoré sú vypracované v súlade so zákonom č. 

523/2004 Z.z a 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách  verejnej správy a 

územnej samosprávy . 

Obec Bačkovík pre rok  2021  nemla schválené podiel na dani z príjmov FO 

(do 26. 11. 2020) v rozpočte sú navrhované podľa skutočnosti r. 2019 a z 

prognozy – MF – rada pre rozpočtovú zodpovednosť  t.j. 199 268 €   

Základná škola  v zmysle zákona o prenes. komet. - normatívne  a 

nenormatívne finančné prostriedky  má v rozpočte naplánované vo výške 155 

534 €   s použitím financií štátneho rozpočtu na základné školstvo a 

pedagogický asistent  cez KZ 3AC1 – 3AC3 a materská škola  sumu  73 839 € 

taktiež s použítím financií aj z  Metodicko-pedagogické centrum– Prešov  na 

pedagogického asistenta  

Z á v e r 

 Obec Bačkovík splnila zákonnú povinnosť  vypracovať  návrh 

viacročného rozpočtu obce Bačkovík  na r. 2021 - 2022 - 2023 a predkladá na 

rokovanie OZ dňa  10. 12. 2020 

Rozpočet na r. 2021 po schválení OZ je záväzným.  

Rozpočty na r. 2022 a 2023 sú po schválení orientačné - nezáväzné. 

Návrh viacročného rozpočtu je vypracovaný  podľa rozpočtovej klasifikácie - 

funkčnej a ekonomickej a obsahuje aj kódy zdrojov. 

V zmysle zákonných postupov bol tento návrh - vyvesený na Úradnej tabuli 

obce a na webovom sidle obce  

Rozpočet na rok 2021 je tvorený - vyrovnaný. 

 

Obec pri zostavení viacročného rozpočtu postupovala  v zmysle zák. č. 

583/2004, zák. č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov úz. 

samospráve a zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach . 

V týchto zákonoch sú definovanoé pravidlá a rámcové východiská pre 

rozpočtovanie príjmov a výdavkov obce. 

V zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti má povinnosť predložiť aj 

informácie  o skutočnostiach rozpočtu za r. 2019,2018 a očakávanú  
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skutočnosť r. 2020. Tieto informácie  podľa ústnej informácie ekonómky obce 

sú poslancom poskytnuté.  

Obec Bačkovík zabezpečila aj zák. č. 493/2011 Z.z. čl. 5 a čl. 9 – t.j. 

schváliť rozpočet vyrovnaný alebo prebytkový a zverejniť schválený rozpočet 

do 30 dní po schválení. OZ prijme uznesenie. 

 

 Na základe predloženého odborného stanoviska hlavného kontrolóra obce 

k “ Návrhu viacročného rozpočtu obce Bačkovík na r. 2021 - 2022 - 2023”, 

návrhov a odporučaní poslancov na rokovaní OZ Bačkovík  dňa 10. 12. 2020  

o d p o r ú č a m  

schváliť  predložený návrh viacročného rozpočtu obce Bačkovík na r. 2021  

a prerokovať návrhy rozpočtov na r. 2022 a 2023. 

  

 

  

V Bačkovíku ,4. 12. 2020                         Terézia  Kinlovičová  

                                                  hlavný kontrolór obce 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zák. č. 493/2011  Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti  

Čl. 5 – bod 7. C) 

b) obec a vyšší územný celok sú povinní schváliť na nasledujúci 

rozpočtový rok iba vyrovnaný rozpočet alebo 

prebytkový rozpočet. 

(8) Ak výška dlhu podľa odseku 2 dosiahne 50 % 
Čl. 9 
Zverejňovanie údajov 

(1) Subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať 

svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom 

súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na 

bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti 

bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení 

rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Subjekty 

verejnej správy zohľadňujú pri zostavení svojho 

rozpočtu prognózy zverejnené ministerstvom financií 

podľa odseku 3. 

(2) Subjekty verejnej správy sú povinné zverejňovať 

údaje o rozpočte podľa odseku 1 do 30 dní po schválení 

ich rozpočtu a do 60 dní po skončení rozpočtového 

roka. 

(3) Ministerstvo financií najmenej dvakrát ročne zverejňuje 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 


