
VÝROK K STANOVISKU HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 

2022 S VÝHĽADOM NA ROKY 2023 A 2024 

 

Viacročný rozpočet Obce Láb je zostavený v zmysle platnej legislatívy SR ako aj predpisov 

vydávaných obcou. Okrem zabezpečenia chodu obce je vytvorený priestor aj pre určitý rozvoj obce. 

Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce je viazané na zákonnú povinnosť dodržania podmienky 

nezvyšovania dlhu obce, teda ich poskytovanie je možné len z prebytku bežného rozpočtu, ktorý je však 

zároveň aj zdrojom krytia splátok úverov. Zároveň je časť prebytku bežného rozpočtu účelovo viazaná 

na kapitálové výdavky. 

 

Vo viacročnom rozpočte na roky 2022 až 2024 sú vyjadrené aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu SR 

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 

poskytujú prostriedky z rozpočtu, k rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.  

 

Na základe  

1. zhodnotenia pravdepodobnosti dosiahnutia plánovaných príjmov Obce Láb v roku 2022 

2. analýzy plánovaných výdavkov obce v roku 2022 a nasledujúcich a 

3. analýzy skutočne dosiahnutého rozpočtu v roku 2021  

je možné skonštatovať, že navrhovaný rozpočet na rok 2022 je zostavený reálne.  

 

V prípade nutnosti odporúčam využívať rozpočtové opatrenia a zmeny v rozpočte, ktoré zohľadnia 

reálny vývoj rozpočtovaných príjmov a výdavkov pre rok 2022. 

 

Pozitívne hodnotím skutočnosť, že príjmy obce nie sú nadhodnotené a výdavky podhodnotené. Dotácie 

poskytované z rozpočtu obce, majú byť poskytované nielen na základe zákonnej podmienky 

nezvyšovania dlhu obce, ale aj s podmienkou preukázania činností organizácií, ako aj vo väzbe na vývoj 

úrovne plnenia rozpočtu obce. 

 

V oblasti bežných príjmov je nutné sledovať úroveň dosahovania podielových daní od štátu, 

dosahovanie miestnych daní, najmä poplatku za komunálny odpad vzhľadom na zvýšený zákonný 

poplatok za skládkovanie. V oblasti školských zariadení je ťažké prognózovať vlastné zdroje, nakoľko 

sa vo veľkej miere viažu ku školskej dochádzke žiakov. Obec má však už v súčasnosti k dispozícii 

rezervný fond, z ktorého vie preklenúť prípadné negatívne obdobie. Po schválení záverečného účtu za 

rok 2021 bude rezervný fond doplnený o tento prebytok, ktorý taktiež môže slúžiť na financovanie 

potrieb obce.  

 

Rozpočet obce na rok 2022 vnímam ako reálny s možnosťou preklenúť mierne negatívne dopady 

plynúce z vonkajšieho prostredia v prípade nedosahovania príjmov alebo navýšenia výdavkov.  

 

V zmysle vyššie uvedeného preto odporúčam Obecnému zastupiteľstvu            

v Lábe predložený Návrh rozpočtu Obce Láb na rok 2022 a viacročný 

rozpočet na roky 2023 až 2024 schváliť. 
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