
S T A N O V I S K O 
 k návrhu rozpočtu obce Hradište p./Vr. (ďalej len Obec ) na rok 2021 - 2023 

 
V zmysle § 18 ods.2 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien, predkladám stanovisko k Návrhu rozpočtu Obce na rok 2021. 
Rozpočet je spracovaný v súlade s § 9 a 10 zák. č. 583/2004, o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení neskorších zmien. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú 
prevody z peňažných fondov Obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie, 
nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu Obce. 
 
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálny odpad č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane 
z príjmov územnej samosprávy v z.n.p. a č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl. 
 
Pri miestnych daniach a poplatkoch návrh rozpočtu vychádza zo schválených VZN Obce. 
Východiskové údaje z podielových daní, čiže podiely obcí na výnose daní z príjmov 
fyzických osôb pre rok 2021, čiže podľa posledného odhadu Ministerstva financií SR a mali 
by zohľadňovať súčasnú situáciu s COVID a sú navrhnuté podľa skutočnosti v roku 2020.  
 
Pri výdavkoch sa vychádza z uzatvorených zmlúv.  
 
Konštatujem, že: 

• Návrh rozpočtu sa vnútorne člení na bežný rozpočet a kapitálový rozpočet 
• Príjmy a výdavky zodpovedajú ust. § 26 a 27 zákona o rozpočtových pravidlách 
• Obec Hradište pod Vrátnom spracovala návrh v súlade s § 25 a nasl. Zákona č. 

303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
 
Príjmy: 
Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške                  393.331,- eur 
Kapitálové príjmy                                                 27.190,- eur 
Príjmy B+K spolu                                             420.521,- eur 
 
Výdavky:  
Bežné výdavky sú navrhnuté vo výške                350.441,- eur 
Kapitálové výdavky sú navrhnuté                          47.748,- eur 
Výdavky B+K spolu                                           398.189,- eur 
Prebytok B+K rozpočtu                                       22.332,- eur 
Výdav. FO - splátka úveru Prima banke              - 22.332,- eur 
Výsledok hospodárenia                                                 0,- eur 
 
Rozpočet na rok 2021 je navrhnutý ako vyrovnaný. Výdavky sú proporcionálne 
rozdelené podľa potrieb Obce. Môžem konštatovať, že v žiadnej kapitole rozpočtu nie 
sú podľa môjho názoru plánované také finančné čiastky, ktoré by boli v rozpore 
s platnou legislatívou.  
 
Na základe uvedeného odporúčam OcZ Obce Hradište pod Vrátnom schváliť rozpočet Obce 
na rok 2021 podľa predloženého návrhu. 
 
V Hradišti pod Vrátnom, 11.12.2020 
Mgr. Gabriela Dorňáková, kontrolórka obce 


