
S T A N O V I S K O 
 k I. návrhu úpravy rozpočtu obce Hradište p./Vr. (ďalej len Obec) na rok 2015  

 
V zmysle § 18 ods.2 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien, predkladám stanovisko k I. návrhu úpravy rozpočtu Obce na rok 2015. 
 
Návrh úpravy rozpočtu 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 úpravy 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. 
 
Konštatujem, že: 

• Rozpočet pre rok 2015 bol schválený 12.12.2014  
• Príjmy a výdavky zodpovedajú ust. § 26 a 27 zákona o rozpočtových pravidlách 
• Obec Hradište pod Vrátnom spracovala návrh úpravy rozpočtu v súlade s § 25 a nasl. 

Zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách. 
• Návrh úpravy programového rozpočtu sa vnútorne člení na bežný rozpočet 

a kapitálový rozpočet 
 

Príjmy: 
Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške                  247 284,- eur 
Kapitálové príjmy sú navrhnuté vo výške                     0,- eur 
 
 
Výdavky:  
Bežné výdavky sú navrhnuté vo výške               236 594,- eur  
Kapitálové výdavky sú navrhnuté                         10 690,- eur 
Schodok v kapitálovom rozpočte                        - 10 690,- eur 
Výdavky spolu                                                    247 284, - eur 
 
Najväčší rozdiel výdavkov je navrhnutý v kapitole pozemné komunikácie. 
 
Splátka úveru Prima banke bude vo výške 23 900 eur uhradená z rezervného fondu. 
 
I. Návrh úpravy rozpočtu je navrhnutý s vyrovnaným výsledkom hospodárenia. 
Výdavky sú proporcionálne rozdelené podľa potrieb Obce. V žiadnej kapitole rozpočtu 
nie sú podľa môjho názoru plánované finančné čiastky, ktoré by boli v rozpore s platnou 
legislatívou. 
 
Na základe uvedeného odporúčam OcZ Obce Hradište pod Vrátnom schváliť I. Návrh 
úpravy rozpočtu Obce na rok 2015 podľa predloženého materiálu. 
 
 
V Hradišti pod Vrátnom, 20.3.2015 
Mgr. Gabriela Dorňáková, kontrolórka obce 


