
Stanovisko hlavného kontrolóra 
k Návrhu rozpočtu Obce Lastomír na rok 2020 

a viacročného rozpočtu obce na roky 2021 a 2022. 
 
 
 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu  rozpočtu obce Lastomír na rok 2020, 
je predkladané v súlade s ustanovení §18f ods. 1 písm. c zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Obec Lastomír spĺňa 
podmienku, že nemusí zostavovať programový rozpočet na roky 2020 – 2022. 
 
 Východiskom pri spracovaní návrhu rozpočtu boli všeobecne právne predpisy a 
to:  
-Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov  
-Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov a zohľadňuje ustanovenia  
-Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny  
odpad a drobné stavebné odpady  
-Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej  
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
-Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských  
zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.  
 Návrh rozpočtu ďalej zohľadňuje príslušné ustanovenia ústavného zákona č. 
493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti. 
 Návrh rozpočtu Obce Lastomír berie do úvahy všeobecne záväzné nariadenia 
obce, ako:  
- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a štátu, ktorý obec užíva Obce 
Lastomír, 
- VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  
stavebné odpady a poplatky za prenájom a služby, ktoré obec poskytuje  na území 
Obce Lastomír ( VZN 1 a 2/2019 ). 
 
 Návrh  rozpočtu rešpektuje rozpočtovú klasifikáciu pre rok 2020 v zmysle  
Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná  
a ekonomická klasifikácia rozpočtovanej klasifikácie. 
 
- Spracovanie návrhu rozpočtu obce vyžaduje veľa tvorivej práce, kde je nevyhnutná 
spolupráca všetkých orgánov obce v časti finančného definovania priorít, ako aj 
obsahového naplnenia cieľových aktivít. Rozpočet vychádza z čerpania rozpočtu za 
roky 2018 a 2019 s prihliadnutím na vyššie uvedené. 
 
Návrh  rozpočtu na rok 2020 predpokladá 
 
Celkové príjmy:        626 140,00 € 
z toho príjmy  

 vlastné      455 140,00 € 
 zo štátneho rozpočtu (pol. 312)   171 000,00 € 

 



 
Vlastné príjmy obce sú rozpísané po položkách podľa funkčnej klasifikácie, tak ako sú 
uvedené v návrhu rozpočtu Obce Lastomír na rok 2020.  
 
 

Celkové výdavky:                626 140,00 € 
výdavky obce    626 140,00 € 
 
Vlastné  výdavky obce sú rozpísané po položkách, tak ako sú uvedené v návrhu 
rozpočtu Obce Lastomír na rok 2020.  
 

Rozpočet spĺňa základnú zásadu vyrovnanosti rozpočtu v celkovej výške,   je 
navrhnutý ako vyrovnaný ( rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 0,00 € ). 
  
 Vo svojom stanovisku k návrhu rozpočtu obce Lastomír na rok 2020 a 
viacročného rozpočtu na roky 2021 a 2022 konštatujem, že bolo splnené ustanovenie 
§9, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších doplnkov. 
Rozpočet obce bol zverejnený obvyklým spôsobom na vývesnej tabuli obce dňa 28. 
11. 2019, zvesený  bol dňa 12. 12. 2019, čím bola dodržaná lehota na jeho 
zverejnenie pred jeho prejednaním na Obecnom zastupiteľstve Obce Lastomír.  
Návrh rozpočtu na rok 2020 bol zverejnený aj na webovej stránke obce. 
 
 Na základe vyššie uvedených skutočností    odporúčam  
 
Obecnému zastupiteľstvu v Lastomíre predložený materiál: Návrh rozpočtu Obce 
Lastomír na rok 2020 a výhľadový rozpočet na roky 2021 a 2022   s c h v á l i ť .  
 
 
 
 
V Lastomíre  dňa 12. 12. 2019 
         Ing. Ľudovít Gajdoš  


