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K bodu rokovania:  

 

STANOVISKO  HLAVNEJ  KONTROLÓRKY  K  NÁVRHU  

ROZPOČTU  MESTA  SPIŠSKÁ  STARÁ  VES   

NA ROK 2023 

 
     V zmysle § 18f ods.1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov prekladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu Mesta Spišská Stará Ves na rok 2023 

a k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2024 – 2025. 

 

 

VÝCHODISKA SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU ROZPOČTU 

       

      Odborné stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu na rok 2023 

a návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2024 – 2025. Pri spracovaní odborného stanoviska som 

vychádzala z posúdenia predloženého návrhu z hľadiska zákonnosti a z hľadiska metodickej 

správnosti. 

 

       Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi: 

- Zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- Zákonom č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

       Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia: 

- Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, 

- Zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

v znení neskorších predpisov. 

      Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami mesta. 

 

       Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 1. 12. 2022, t. j. v zákonom 

stanovenej lehote najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení. 

 

 

TVORBA  A ZÁKLADNÁ  CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU 

 

      Viacročný rozpočet na roky 2023 – 2025 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje 

rozpočet na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet mesta na rozpočtový rok 2023 je po jeho schválení 

záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky sú orientačné. 

 

       Návrh rozpočtu na roky 2023– 2025 je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy členený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Navrhovaný 

rozpočet mesta na rok 2023 je zostavený ako prebytkový, keď celkové príjmy predstavujú 4 384 410,- 

€ a výdavky sú rozpočtované vo výške 4 366 481,- €.  Navrhovaný je prebytok rozpočtu  vo  výške  

17 929,- €. 
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     Bežný rozpočet mesta je zostavený ako prebytkový vo výške 147 799,- €, keď rozpočtované  

bežné príjmy sú vo výške 3 097 165,- € a rozpočtované bežné výdavky vo výške 2 949 366,- €. 

Najväčší podiel rozpočtu bežných príjmov tvoria podielové dane, ktoré sú rozpočtované vo výške 

1 370 000,- €. Rozpočet bežných výdavkov kapitoly 09.5.0 Vzdelávanie – výdavky na prenesené 

a originálne kompetencie spojenej školy je vo výške 1 957 206,- €, čo predstavuje 66,36 % rozpočtu 

bežných výdavkov mesta. 

 

     Kapitálový rozpočet mesta je navrhovaný ako schodkový vo výške -58 080,- €, kde kapitálové 

príjmy sú rozpočtované vo výške   1 269 975,- € a rozpočtované   kapitálové   výdavky sú vo výške  

1 328 055,- €. 

 

      Finančné operácie sú rozpočtové ako schodkové vo výške – 71 790,- €, kde rozpočtované 

príjmové finančné operácie sú vo výške 17 270,- € a rozpočtované výdavkové finančné operácie vo 

výške  89 060,- €. Táto suma predstavuje splácanie istiny prijatých úverov. 

 

       V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol spracovaný návrh 

Programového rozpočtu Mesta Spišská Stará Ves na rok 2023, ktorý obsahuje údaje o programoch, 

podprogramoch, zámeroch, cieľoch a merateľných ukazovateľoch mesta na rok 2023. V číselnom 

vyjadrení je vo výške bežných a kapitálových výdavkov, t.j. 4 277 421,- €.  

 

 

ZÁVER 

 

       Predložený návrh rozpočtu Mesta Spišská Stará Ves na roky 2023 – 2025 je zostavený v súlade 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi, v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami Mesta 

Spišská Stará Ves,  je zostavený ako reálny a vyvážený. 

 

       Na základe vyššie uvedených skutočnosti odporúčam návrh rozpočtu mesta na rok 2023 schváliť 

ako záväzný a návrh rozpočtu na roky 2024 – 2025 zobrať na vedomie ako orientačný. 

 

 

       V Spišskej Starej Vsi, 8. 12. 2022 

       

 

 

                                                                                                           Ing. Gabriela Staneková 

                                                                                                                hlavná kontrolórka 

                                          

 

 


