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Stanovisko hlavného kontrolóra 
k návrhu rozpo

a návrhu viacroč
 
 
V zmysle ustanovení § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona 
znení neskorších predpisov (ďalej len v z.n.p.)
 

 
odborné stanovisko k návrhu rozpo
Torysky na roky 2024 – 2025:
 
Odborné stanovisko k návrhu rozpo
2024 – 2025 (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo spracované na základe  predloženého návrhu, 
ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
 
A. VÝCHODISKÁ  SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA
 
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu viacro
rozpočtu obce na roky 2023 – 
 
1.    Zákonnosť predloženého návrhu rozpo
 
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
 
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákona 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niek
 
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. 
č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom ur
doplnení niektorých zákonov v z.n.p., 
č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p. a 
ostatné súvisiace právne normy.
 
1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce
 
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce.
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návrhu rozpočtu na rok 2023 a rozpočtu na rok 2024 a 2025

 
Stanovisko hlavného kontrolóra  

návrhu rozpočtu obce Torysky na rok 2023
návrhu viacročného rozpočtu obce Torysky na roky 

§ 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov (ďalej len v z.n.p.) 

predkladám 

odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Torysky na rok 2023 a viacro
: 

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce rok 2023 a k návrhu viacročnému rozpo
alej len „odborné stanovisko“) bolo spracované na základe  predloženého návrhu, 

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. 

A. VÝCHODISKÁ  SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA  

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu viacro
 2025 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z dvoch hľ

 predloženého návrhu rozpočtu  

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi  

tu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpo
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákona 

tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 

ľ ňuje aj ustanovenia zákonov: 
. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 

čtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,  
. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p. a 

ostatné súvisiace právne normy. 

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce 

tu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce.

TORYSKY  

telefón: 0911 794 174 

2025               Strana 1 

2023  
na roky 2024-2025   

. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

a viacročného rozpočtu obce 

a k návrhu viacročnému rozpočtu  na roky 
alej len „odborné stanovisko“) bolo spracované na základe  predloženého návrhu, 

ových pravidlách územnej 

 

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu viacročného 
tu“) z dvoch hľadísk:  

. 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 

torých zákonov v z.n.p.  

. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 

samospráve a o zmene a 

. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p. a 

tu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce. 
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1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
  
Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom na web
stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  
 
2.  Metodická správnosť predloženého návrhu rozpo
 
Návrh rozpočtu bol spracovaný pod
MF/010175/2004-42 s účinnosť
ekonomická klasifikácia rozpoč
rozpočtov územnej samosprávy. 
 
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príru
na roky 2023 až 2025 č. MF/009168/2019
 
Obec v štruktúre návrhu použila funk
Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z. s ú
klasifikácia výdavkov verejnej správy. 
 
Výdavky na roky 2023 až 2025
rozpočet bude rozpracovaný ekonómkou obce.
 
 
B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPO
 
Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpo
a  z vývoja hospodárenia obce v roku 
sledovaných rokoch. 
 
C. TVORBA NÁVRHU ROZPO
 
Návrh rozpočtu je spracovaný pod
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zá
citovaného zákona na: 
a) rozpočet na príslušný rozpoč
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpo
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku pod
 
Viacročný rozpočet na roky 2024
rozpočet obce na príslušný rozpo
rozpočty na nasledujúce dva rozpo
ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpo
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návrhu rozpočtu na rok 2023 a rozpočtu na rok 2024 a 2025

čnej povinnosti zo strany obce 

tu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom na web-stránke obce, v zákonom 
stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 3 zákona 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

ť predloženého návrhu rozpočtu  

tu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR 
činnosťou od 01.01.2005, ktorým sa ustanovuje druhová, organiza

ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z.n.p., ktorá je záväzná pri zostavovaní 
tov územnej samosprávy.  

tu bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpo
č. MF/009168/2019-411  (zverejnenej vo Finančnom spravodajcovi).

Obec v štruktúre návrhu použila funkčnú klasifikáciu v zmysle vyhlášky Štatistického úradu 
č. 257/2014 Z. z. s účinnosťou od 01.10.2014, ktorou sa vydáva štatistická 

klasifikácia výdavkov verejnej správy.  

2025 boli rozpísané na položky ekonomickej klasifikácie. Podrobný 
et bude rozpracovaný ekonómkou obce. 

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPO ČTU 

tu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy na roky 
dárenia obce v roku 2022 a zo skutočného čerpania v predchádzajúcich 

C. TVORBA NÁVRHU ROZPO ČTU 

tu 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 pod

et na príslušný rozpočtový rok – rok 2023,  
et na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku -  rok 2024
et na rok nasledujúci po roku podľa písmena b) - r 2025. 

2024 – 2025 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje 
et obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný rozpo
ty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orienta

ň ďalších rozpočtových rokoch.  
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stránke obce, v zákonom 
jeho schválením v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 

ikácie v súlade s Opatrením MF SR č. 
ou od 01.01.2005, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a 
tovej klasifikácie v z.n.p., ktorá je záväzná pri zostavovaní 

kou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy 
čnom spravodajcovi). 

nú klasifikáciu v zmysle vyhlášky Štatistického úradu 
ou od 01.10.2014, ktorou sa vydáva štatistická 

boli rozpísané na položky ekonomickej klasifikácie. Podrobný 

tu verejnej správy na roky 2023 – 2025 
čerpania v predchádzajúcich 

čtových pravidlách územnej 
členení podľa §9 ods. 1 

2024, 

členení, v akom sa zostavuje 
et obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný, 

len orientačný charakter, ich 
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Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

Finančné operácie 

Celkové výdavky

Druh výdavku

Bežné príjmy

Kapitálové výdavky

Finančné operácie 

Celkové príjmy

Druh príjmu

Návrh na rozpočet obce v roku 
ods. 3 až 7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpo
doplnení niektorých zákonov v z.n.p. vnútorne 
bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,
kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
finančné operácie. 
 
V návrhoch rozpočtov sú vyjadrené fin
kompetencií štátu, finančné vzť
osobám a fyzickým osobám 
prostriedky z rozpočtu. 
 
D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPO
 
Na schválenie je predložený tento návrh viacro
 
Príjmová časť rozpočtu:     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výdavková časť rozpočtu: 
 
 

 
 
 
 
F. ZHRNUTIE 
 
Návrh rozpočtu obce na rok 2023
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a zákonom 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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návrhu rozpočtu na rok 2023 a rozpočtu na rok 2024 a 2025

192 770,00 193 670,00 202 070,00
5 000,00 7 100,00 9 600,00

0,00 0,00 0,00
197 770,00 200 770,00 211 670,00

Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025

192 770,00 197 770,00 211 670,00
0,00 0,00 0,00

5 000,00 3 000,00 0,00
197 770,00 200 770,00 211 670,00

Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025

et obce v roku 2023 a viacročný rozpočet na roky 2024 – 
č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v z.n.p. vnútorne členený na: 
et, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky, 

et, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, 

tov sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených 
čné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným a založeným právnickým 

osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa poskytujú 

CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPO ČTU 

Na schválenie je predložený tento návrh viacročného rozpočtu obce na roky 

 

2023 a viacročného rozpočtu obce na roky 2024
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004    Z. z. o 

tových 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.  
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202 070,00
9 600,00

0,00
211 670,00

211 670,00
0,00
0,00

211 670,00

 2025 sú  v súlade s § 10  
samosprávy a o zmene a 

ahy k ŠR v rámci financovania prenesených 
ahy k štátnym fondom, k zriadeným a založeným právnickým 

om a právnickým osobám, ktorým sa poskytujú 

tu obce na roky 2023 – 2025:  

 

 

 
 

2024 – 2025 je spracovaný 
č. 523/2004    Z. z. o 

tových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
dlách územnej samosprávy 
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Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona 
miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení n
zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpo
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a 
predpismi obce. 
 
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej lehote, 
t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona 
zriadení v znení neskorších predpisov.
 
V rozpočte na rok 2023 sú 
rezervného fondu obce vo výške
rekonštrukciu miestnych komunikácií 
 
V súvislosti so zvyšovaním cien energií a
v priebehu roka 2023 dôsledné sledovanie plnenia príjmov
spotrebu energií, pre zabezpe
s rozpočtovými prostriedkami obce.
 
Zverejnený návrh rozpočtu je predložený k schváleniu ako vyrovnaný s príj
rok 2023  vo výške 197.770,- eur.
 
 
ZÁVER 
 
Na základe uvedeného odporúč
2023  schváliť a návrh viacročného rozpo
                                                                           
V Toryskách dňa 9.12.2022 
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návrhu rozpočtu na rok 2023 a rozpočtu na rok 2024 a 2025

ľ ňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení n

. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

tu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a 

tu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej lehote, 
t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. 

sú naplánované príjmové finančné operácie 
vo výške 5.000,- eur. V kapitálovom rozpočte sú naplánované výdavky 

rekonštrukciu miestnych komunikácií vo  výške 5.000,- eur.  

o zvyšovaním cien energií a neistou pomocou štátu samosprávam 
dôsledné sledovanie plnenia príjmov, čerpania výdavkov

pre zabezpečenie hospodárneho, efektívneho a ú
tovými prostriedkami obce.   

čtu je predložený k schváleniu ako vyrovnaný s príj
eur. 

Na základe uvedeného odporúčam obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpo
 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2024 - 2025 zobrať na vedomie.

                                                                            

       Mgr. Jozef Jendrichovský
           hlavný kontrolór obce
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. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, 

ení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o 

tu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými 

tu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej lehote, 
č. 369/1990 Zb. o obecnom 

né operácie - prevod z prostriedkov 
čte sú naplánované výdavky na 

neistou pomocou štátu samosprávam je nevyhnutné        
erpania výdavkov, vývoja cien a 

enie hospodárneho, efektívneho a účelného nakladania                      

tu je predložený k schváleniu ako vyrovnaný s príjmami a výdavkami na 

stvu predložený návrh rozpočtu na rok 
ť na vedomie. 

Mgr. Jozef Jendrichovský 
hlavný kontrolór obce 


