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Obec Trnava pri Laborci, 072 31 Vinné, okres Michalovce 
 

Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trnave pri Laborci 

konaného dňa 2.2.2012 v malej zasadačke Obecného úradu 

 so začiatkom o 13:00 hod. 
 
Prítomných privítal starosta obce Ing. Ignác Štefanič, ktorý zároveň otvoril riadne 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. Skonštatoval, že sú prítomní 4  poslanci zo 7 poslancov 
obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo je teda uznášania schopné. Zo zasadnutia sa 
zo zdravotných dôvodov ospravedlnil Ing. Bc. Gabriel Badida. Ostatní poslanci za 
neospravedlnili. 

Starosta obce predložil tento návrh programu zasadnutia: 
1. Otvorenie, 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúcej schôdze 
3. Návrh rozpočtu na rok 2012 
4. Rôzne 
5. Diskusia  
6. Záver  
 

K bodu 1  

 
Za zapisovateľa bola určená Ing. Mária Konáriková. 
Za členov návrhovej komisie boli  navrhnutí p. Jozef Golmic a p. Jozef Chaba. 
Iný návrh nikto nepredložil. 
O tomto návrhu  hlasovalo obecné zastupiteľstvo nasledovne: 
Za:  4 poslanci Proti: 0 poslancov Zdržalo sa: 0 poslancov 

Návrh bol prijatý jednomyseľne. 

Za overovateľov zápisnice boli  navrhnutí p. Ružena Ličková  a p. Rudolf Šmiga. 
Iný návrh predložený nebol. 
O tomto návrhu  hlasovalo obecné zastupiteľstvo nasledovne: 
Za:  4 poslanci Proti: 0 poslancov Zdržalo sa: 0 poslancov 

Návrh bol prijatý jednomyseľne. 

 

K bodu 2 

Uznesenie č. 1/2012 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo za hlavného kontrolóra obce Ing. Romana   Oklamčáka 
a v súlade s platnými predpismi a podmienkami vyhlásenými v podmienkach voľby hlavného 
kontrolóra stanovuje mu rozsah pracovného úväzku vo výške 10 %.  
Za: 5 poslancov                               Proti: 0 poslancov                         Zdržalo sa : 2 poslanci 
 
Uznesenie bolo splnené. Pracovná zmluva bola podpísaná.  
Starosta obce osobne predstavil prítomného nového hlavného kontrolóra obce Ing. Romana 
Oklamčáka.  
 
Uznesenie č. 2/2012 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob upratovania priestorov kultúrneho domu, kuchyne 
a domu smútku každým, kto si požičia tieto priestory, alebo zaplatením finančnej 
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protihodnoty za upratanie, vo výške 10,- € za kultúrny dom, 10,- € za kuchyňu a 10,- € za 
dom smútku v prípade, že tieto priestory neuprace sám. 

Za: 6 poslancov Proti:0 poslancov Zdržalo sa: 1 poslanec 
 

Uznesenie  bude plnené priebežne. 

 

K bodu 3 

Starosta obce skonštatoval, že návrh  rozpočtu  bol vyvesený na informačnej tabuli 30 dní, 
poslanci ho dostali na pripomienkovanie v dostatočnom predstihu a taktiež bol zverejnený na 
internetovej stránke obce. Pred rokovaním k nemu neboli na obecný úrad doručené  žiadne 
písomné pripomienky. Návrh rozpočtu bol pripravený ako vyrovnaný. Vychádzalo sa zo 
skutočnosti známych k dnešnému dňu najmä čo sa týka podielovej dane a platného VZN. 
Počíta sa v ňom s príjmom z finančných operácií. Nie sú v ňom premietnuté príjmy 
z prípadného predaja majetku obce, pretože obec veľa majetku nemá, ale prípadné predaje 
budú v súlade s predpismi využité na pokrytie záväzkov obce a tým na navýšenie majetku 
obce. Tento rozpočet bude zapracovaný do programového rozpočtu.  
 
Návrhy : 

• Poslanec Rudolf Šmiga navrhol spevniť cestu od domu smútku na starý cintorín, 
pripraviť miesto na tzv „americký spôsob“ pochovávania. 

• Mgr. Karol Knap, administrátor miestnej farnosti navrhol aby mal dom smútku svojho 
správcu, ktorý by okrem prevádzky domu smútku a správy cintorína zabezpečoval aj 
organizačný priebeh pohrebov.  

• Ing. Ctibor Mečár navrhol vyčleniť finančné prostriedky na  kúpu svietidiel verejného 
osvetlenia, keďže terajšie sú zastaralé a majú veľkú spotrebu energie.  

 
Hlavný kontrolór obce, Ing. Roman Oklamčák predložil stanovisko k rozpočtu, ktoré je 
prílohou tejto zápisnice. Skonštatoval, že rozpočet je do detailov prepracovaný podľa potrieb 
obce a programový rozpočet bude doplnený. 
Starosta obce zaujal stanovisko k jednotlivým pripomienkam s tým, že na zriadenie miesta pre 
pochovávanie mŕtvych bez zriaďovania náhrobkov iba s pomníkom je v rozpočte 
plánovaných 500 € a práce by sa vykonávali svojpomocne pracovníkmi na aktivačných 
prácach. Správca domu smútku a cintorína bude doriešený v priebehu mesiaca apríl. Na 
čiastočnú výmenu, opravy a údržbu verejného osvetlenia je vyčlenená čiastka 650 €. 
V prípade potreby a nutnosti vyššej čiastky budú sa hľadať ďalšie zdroje buď v rámci 
rozpočtu, alebo v rámci mimorozpočtových zdrojov. 
 
Uznesenie č. 3/2012 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2012 v súlade s predloženým návrhom.  

Za: 4 poslanci Proti:0 poslancov Zdržalo sa: 0 poslancov 
 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

 

K bodu 4 

• Koncom roka sa občania obce obrátili na obecný úrad  so žiadosťou obnoviť 
prevádzku materskej školy v obci. Oproti máju minulého rok sa zvýšil počet detí, 
ktoré chcú rodičia zapísať do MŠ na 13  s tým, že počet detí by mohol vzrásť 
v ďalšom období až na 15. Týmto by sa dosiahol počet , ktorý určilo obecné 
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zastupiteľstvo na zachovanie škôlky pred tým, ako bola vyradená zo siete škôl. 
Starosta obce uviedol, že pre zriadenie MŠ v pôsobnosti obce by sme museli vytvoriť 
rezervu financií na zabezpečenie prevádzky na 6 mesiacov  z prostriedkov obce, kým 
by nám boli pridelené finančné prostriedky  zo štátneho rozpočtu. Vzhľadom na naše 
finančné možnosti je táto cesta neprechodná, preto sa hľadali možnosti zriadenia  tzv. 
alokovanej triedy niektorej z existujúcich MŠ. Našu požiadavku akceptovala cirkevná 
MŠ bl. V. Hopku v Michalovciach, zástupcovia ktorej si  už aj boli obzrieť priestory  
v našej bývalej MŠ. Na základe prepočtu nákladov v porovnaní s dotáciou 
poskytovanou na 1 dieťa je potrebné aby bol počet detí aspoň 13. Pri tomto počte časť 
nákladov na prevádzku, približne 5000 Eur na rok, by bolo potrebné pokryť z financií obce. 
Na otázky poslancov ohľadom finančných nákladov a organizačného zabezpečenia prevádzky 
MŠ odpovedal a aj za rodičov a o. Oreniča, riaditeľa cirkevných škôl v Košickej eparchii, sa 
vyjadril o. Karol Knap, administrátor farnosti v Trnave pri Laborci. Uviedol, že dotácie sú 
poskytované na kalendárny rok a teda prvé mesiace školského roka do januára budú pokryté 
z rozpočtu MŠ v Michalovciach. Školné by bolo rovnaké ako v MŠ v Michalovciach, 
8 Eur na mesiac. Personálne záležitosti by boli v pôsobnosti cirkevnej MŠ bl. V. 
Hopku. Bolo dohodnuté, že obecný úrad a aj farský úrad  zistia záväzný záujem 
rodičov o umiestnenie detí do MŠ do konca februára. 

 

Uznesenie č. 4/2012 
 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce na rokovanie o podmienkach zriadenia 
prevádzky MŠ v našej obci a vyšpecifikovanie príspevkov obce na jej prevádzku podľa počtu 
detí. 

Za: 4 poslanci Proti:0 poslancov Zdržalo sa: 0 poslancov 
 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

 

K bodu 4 Rôzne 
 
Starosta obce informoval o aktuálnych otázkach: 
  

• Informácia o stave kolaudácie kanalizácie v obci. 
Na deň 24.1.2012 bolo zvolané ústne konanie a miestne šetrenie v rámci kolaudačného 
konania. Kolaudácia sa začala a boli preverené  podnety, ktoré prišli v súvislosti 
s týmto kolaudačným konaním. V súčasnosti stavený úrad vyhodnocuje zistené 
skutočnosti a obci uložil doplniť niektoré podklady- zmluvy o zriadení vecného 
bremena potrebné pre odsúhlasenie a pre naplnenie stanovísk jednotlivých účastníkov 
konania, ktoré boli ústne , alebo písomne predložené stavebnému úradu. 
 

• Voľby 2012. 
Starosta obce informoval ,že 26.1.2012 bolo prvé zasadnutie okrskovej volebnej 
komisie, za predsedu bola vyžrebovaná pani Jana Bednárová,  za podpredsedu bol 
vyžrebovaný pán Jaroslav Libovič a prečítal zoznam členov  okrskovej volebnej 
komisie, ktorých je 16. Za volebnú miestnosť bola určená sála kultúrneho domu a to 
z kapacitných dôvodov a tiež z toho dôvodu aby starší občania nemuseli ísť  do 
volebnej miestnosti po schodoch. 
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• 2.košarový ples 
MO MS v Trnave pri Laborci v spolupráci s obecným úradom a miestnou farnosťou 
organizuje 2.košarový ples , na ktorý sú všetci srdečne pozvaní. 
 

 
Hlavný kontrolór obce Ing. Oklamčák, požiadal vzhľadom na rozsah pracovného úväzku 
Obecné zastupiteľstvo o súhlas s vykonávaním inej pracovnej činnosti. 
 
Uznesenie č.5/2012 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s tým hlavný kontrolór popri činnosti hlavného kontrolóra 
v našej obci vykonával aj inú zárobkovú a podnikateľskú činnosť 

Za: 4 poslanci Proti:0 poslancov Zdržalo sa: 0 poslancov 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

 
 
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť na tomto zasadnutí. 
 
Trnava pri Laborci 3.februára 2012 
 
 
Zapísala:   Ing. Mária Konáriková, v.r.    Ing. Ignác Štefanič, v.r. 
               
 
 
 Overili:                Ružena Ličková, v.r.                        Rudolf Šmiga, v.r. 
 
Prílohy: Príloha č.1 – Prezenčná listina 
   Príloha č.2 – Návrh rozpočtu na rok 2012 
              Príloha č.3 – Stanovisko hl. kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 
   Príloha č.4 – Pozvánka na zasadnutie OZ 
 
Prijaté uznesenia  
Uznesenie č. 3/2012 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2012 v súlade s predloženým návrhom.  

Za: 4 poslanci Proti:0 poslancov Zdržalo sa: 0 poslancov 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

Uznesenie č. 4/2012 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce na rokovanie o podmienkach zriadenia prevádzky 
MŠ v našej obci a vyšpecifikovanie príspevkov obce na jej prevádzku podľa počtu detí. 

Za: 4 poslanci Proti:0 poslancov Zdržalo sa: 0 poslancov 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

Uznesenie č.5/2012 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s tým hlavný kontrolór popri činnosti hlavného kontrolóra 
v našej obci vykonával aj inú zárobkovú a podnikateľskú činnosť 

Za: 4 poslanci Proti:0 poslancov Zdržalo sa: 0 poslancov 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

 
 





Návrh 
rozpočtu Oddiel Položka

Kód 
zdroja

Stred
isko Účet

1 Výnos z príjmov daní FO poukázaný zo ŠR 67 200 111003 41

2 2 795 121001 41 FO

3 6 100 121001 41 PO

4 2 602 121002 41 FO

5 4 600 121002 41 PO

6 317 133001 41

7 Príjmy za užívanie verejných priestranstiev 33 133012 41

8 Príjmy za zneškodňovanie odpadov -TKO - FO 4 100 133013 41 FO

9 Príjmy za zneškodňovanie odpadov -TKO - PO 125 133013 41 PO

10 133 134001 41 63305

11 Príjmy za prieskumné územie Zbudza-Ditepex 142 134001 41 63305

12 332 212003 41 KD 64801

13 150 212003 41 DS 64802

14 15 212004 41

15 Príjmy za požičanie záhradnej techniky 15 212004 41
16 370 221004 41

17 200 223001 41

18 Príjmy so ŠR-dotácie-REGOB,CD,ŽP,CO,SODB 306 312001 111

19 10 242 41

20 Príjmy z prenájmu pozemkov - "Revír Líška" 0 212002 41

21 0 222003 41

Prijmy 89 545

22 príjmy z finančných operácií 50 000

139 545

Bežný rozpočet

Daň z pozemkov FO
Daň z pozemkov PO
Daň zo stavieb FO
Daň zo stavieb PO

Úroky z vkladov v banke

Príjmy za porušenie predpisov

Spolu:

Obec Trnava pri Laborci, okres Michalovce 

Príjmy  obce Trnava pri Laborci rok 2012

Príjmy za miestny rozhlas, cintorínske poplatky, 
recyk.fond, opatrovateľskú službu

Príjmy zo ŠR z banského úradu

Príjmy za užívanie domu smútku

Príjmy za psov

Príjmy za traktor a rebrík

Príjmy za užívanie kultúrneho domu

Príjmy za overovanie dokladov



Návrh 
rozpočtu Oddiel Položka

Kód 
zdroja Stredisko Účet

1 základný plat 14 300,00 01116 611 41

2 cestovne 1 200,00 01116 631001 41

spolu: 15 500,00

1 základný plat 6 500,00 01116 611 41

2 príplatky 2 094,00 01116 612001 41

3 odmeny
4 cestovne 300,00 01116 631001 41

5 odchodné 0,00 01116 642013 41

spolu: 8 894,00

1 poistné-VŠZP 1 261,06 01116 621 41

2 poistné-Dôvera 1 201,88 01116 623 41

3 SP-nemocenské poistenie 342,39 01116 625001 41

4 SP-starobné poistenie 3 454,87 01116 625002 41

5 SP-úrazové poistenie 195,85 01116 625003 41

6 SP-invalidné poistenie 376,20 01116 625004 41

7 SP-poistenie v nezamestnanosti 125,40 01116 625005 41

8 SP-rezervný fond 1 170,88 01116 625007 41

9 prídel do sociálneho fondu OCU 315,62 01116 637016 41

Spolu: 8 444,14

1 základný plat 1 116,00 0112 611 41

2 odmeny
3 poistné-Dôvera 120,00 0112 623 41

4 SP-nemocenské poistenie 16,00 0112 625001 41

5 SP-starobné poistenie 156,00 0112 625002 41

6 SP-úrazové poistenie 9,00 0112 625003 41

7 SP-invalidné poistenie 33,00 0112 625004 41

8 SP-poistenie v nezamestnanosti 12,00 0112 625005 41

9 SP-rezervný fond 60,00 0112 625007 41

10 prídel do sociálneho fondu kontrolór 14,00 0112 637016 41

Spolu: 1 536,00

34 374,14

Obec Trnava pri Laborci, okres Michalovce - Rozpočtové opatrenia 
Výdaje obce Trnava pri Laborci 2012

Bežný rozpočet

Starosta obce 

Zamestnanci OÚ

Poistné zamestnanci a starosta OCU spolu:

Kontrolór



Režijné náklady OCU
1 energie-plyn 2 062,00 01116 632001 41 PLYN

2 energie-elektrina 2 169,00 01116 632001 41 ELEK

3
poštovné, pevná linka, mobil, internet,web 
stránka 2 835,00 01116 632003 41

4 materiál-kancelárske potreby a tlačivá 804,00 01116 633006 41 KANC

5
údržba výpočtovej techniky (update 
účtovníctvo,mzdy) 535,00 01116 635002 41

6 údržba telekomunikačnej techniky 41,00 01116 635003 41

7 údržba prevádz.strojov, prístrojov a zariadení 42,00 01116 635004 41

8 knihy, časopisy, noviny 180,00 01116 633009 41

9 materiál-čistiace prostriedky 100,00 01116 633006 41 CIST

10 školenie, kurzy, semináre a iné 140,00 01116 637001 41

11 propagácia, reklama a iné 100,00 01116 637003 41

12 tlačivá 66,00 01116 633006 41 KANC

13 údržba OCU  (dodávateľske práce) 100,00 01116 635006 41 OCU

14 materiál-ostatný všeobecný materiál OCU 380,00 01116 633006 41 OSTM

15 reprezentačné 100,00 01116 633016 41

16  právne služby 1 400,00 01116 637005 41

17 Súsne poplatky 9 492,86 01116 637005 41

18 poplatky bežného účtu,zrážková daň z úrokov 664,00 0112 637012 41

19 poistenie budov 266,00 01116 637015 41

20 odmeny poslancom a členom komisií 750,00 01116 637026 41

21 stravovanie zamestnancov OCU 600,00 01116 637014 41

22 členské príspevky ZMOS, ZPOS,RVC,DUŠA 150,00 01116 642006 41

23 deratizácia 100,00 01116 637004 41

24
dohoda o prac.činnosti-dom smútku, 
pohrebníctvo 120,00 0840 637027 41

25 dohoda o prac.činnosti-upratovanie OCU 1 040,00 01116 637027 41

26 dohoda o prac.činnosti-vedenie kroniky obce 166,00 01116 637027 41

27
dohoda o prac.činnosti-aktualizácia webovej 
stránky obce a údržba výpoč.techniky 0,00 01116 637027 41

28 zabezpečenie Trnavského plesu 0,00 08209 637002 41

29 audit účt. závierky a vyprac. prog. rozpočtu,monitoring PR 700,00 01116 637005 41

30 Spoločný obecný úrad Vinné (stavebný úrad) 200,00 01116 641006 41

31 príspevok na stravovanie dôchodcov 750,00 10202 642014 41

32 palivo-zdroj energie-motorová píla a kosačka 600,00 01116 633015 41

33 Splátky na úhradu udelenej pokuty 4 500,00 01116 637031 41

spolu: 31 152,86

Dotácie 
1 REGOB  - kanc.potreby 176,00 01116 633006 111 KANC

3 Cestná doprava - mzdy 25,00 01116 611 111

4 Cestná doprava - materiál (kanc.potreby) 5,00 01116 633006 111 KANC

5 Životné prostredie - mzdy 45,00 01116 611 111

6 Životné prostredie - materiál (kanc.potreby) 5,00 01116 633006 111 KANC

19 CO-sklad-dohoda o prac.činnosti-skladník 50,00 0220 637027 111

Spolu: 306,00



1
materiál-nákup strojov a zariadení-ochranna 
pred požiarmi 500,00 0320 633004 41

2 údržba hasiacich prístrojov 40,00 0320 635004 41

3 transfer občianskemu združeniu - DHZ 800,00 01116 642001 41 DHZ

4 cestná doprava - PHM traktor 400,00 0451 633015 41

5 všeobecný materiál-cestná doprava 100,00 0451 633006 41 OSTM

6 dohoda o prac.čin.-údržba ciest trakt. sn.pluh 545,00 0451 637027 41

7 dohoda o vykonaní prác-oprava sneh.pluhu 60,00 0451 637027 41

8 dohoda o vykonaní prác-oprava traktora 130,00 0451 637027 41

9 nakladanie s odpadmi 4 800,00 0510 637004 41

10 všeob. mat.-nakl. s odp.(harmonogram) 300,00 0510 633006 41 OSTM

11 rozvoj obci-prac.obuv a odev-Aktivač.činnosť 131,00 0620 633010 41

12 verejne osvetlenie-elektrina 6 541,00 0640 632001 41 ELEK

13 materiál-údržba verejného osvetlenia 650,00 0640 633006 41 OSTM

14 dohoda o prac.čin.-údržba verejného osvetlenia a v.v. 350,00 0640 637027 41

15 knižnica - (dohoda o prac. činnosti) 133,00 08205 637027 41

16 knižnica - nákup kníh 150,00 08205 633009 41

17 kultúra-úcta k starším, fotoslužba 300,00 08209 637002 41

18 materiál-oprava miestneho rozhlasu 500,00 0830 633006 41 OSTM

19 rozhlas-konc.poplatky a odmeny umelcom 105,00 0830 637012 41

20 dohoda o prac.činn.-oprava miest. rozhl. 150,00 0830 637027 41

23 údržba domu smútku 200,00 0840 635006 41 DS

24 zriadenie nového cintorína 500,00 0840 635006 41 CINTOR

25 vývoz kontajnera z cintorína 600,00 0840 637004 41

30 Športové podujatia a kultúrna činnosť 600,00 08209,0810 637002 41

31 Fotoslužba 0,00 08209 637004 41

32 Zákonné poistenie traktor 48,00 0451 634003 41

33 údržba domu smútku - materiál 75,00 0840 633006 41 DS

34 údržba domu smútku - dohoda o vyk.práce 50,00 0840 637027 41 DS

35 údržba cintorína - materiál 75,00 0840 633006 41 CINTOR

36 Úrazové poistenie-doh.o prac.činnosti-údržba ciest 6,00 0451 625003 41

37 Úrazové poistenie-doh.o prac.činnosti-údržba ver.osv. 3,00 0640 625003 41

spolu: 18 842,00

celkom spolu: 84 369,00
Opatrovateľská služba

1 základný plat 3 300,00 10123 611 41

2 poistné-VŠZP 90,00 10123 621 41

3 poistné-Dôvera 360,00 10123 623 41

4 SP-nemocenské poistenie 62,00 10123 625001 41

5 SP-starobné poistenie 620,00 10123 625002 41

6 SP-úrazové poistenie 34,00 10123 625003 41

7 SP-invalidné poistenie 106,00 10123 625004 41

8 SP-poistenie v nezamestnanosti 35,00 10123 625005 41

9 SP-rezervný fond 208,00 10123 625007 41

10 prídel do sociálneho fondu 55,00 10123 637016 41

spolu: 4 870,00

Kapitálový rozpočet
Kapitálové výdavky

1 Kapitálové vydavky z Finančných operácií 50 000,00 0520 717001 41

spolu: 139 545,00

Ostatné náklady OCU
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Hlavný kontrolór Obce Trnava pri Laborci -  Ing. Roman OKLAMČÁK                      
 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Trnava 
pri Laborci na rok 2012 

 

V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov (ďalej len v z.n.p.) 

 
p  r  e  d   k   l  a d  á  m 

 

odborné stanovisko k návrhu k návrhu rozpočtu obce na rok 2012 : 
 

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2012 (ďalej len „odborné stanovisko“) 

bolo spracované na základe  predloženého návrhu rozpočtu na rok 2012, ktorý nebol 
spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., keďže jeho súčasťou majú 

byť aj vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce – 

programový rozpočet na roky 2012 - 2014.  

 

 

A. VÝCHODISKÁ  SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA 
 

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu 

rozpočtu na rok 2012 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z dvoch hľadísk:  

 

1.    Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu  
 
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi  
 
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a s niektorými 

ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  

 

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov: 
• č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad        
a drobné stavebné odpady v z.n.p. 

• č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., na základe ktorého v súlade s § 3 

predmetného zákona výnos dane z príjmov fyzických osôb je v príslušnom rozpočtovom roku 

príjmom rozpočtov obcí vo výške 70,3 %, 

 
 
 
 
 



 2

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce 
 
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s všeobecne záväzným nariadením obce Trnava 
pri Laborci č.1/2010 o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady           
a drobné stavebné odpady ako aj v súlade s Dodatkami č.1 a č.2 k tomuto VZN. 
 

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 
  
Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom  na úradnej tabuli obce,                 
v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 3 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   
 
 
2.  Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu  

 

Návrh rozpočtu na rok 2012 bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s 
Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a 
ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z.n.p., ktorá je záväzná pri zostavovaní 

rozpočtov územnej samosprávy.  

 
 

 

                      B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU 
 

Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy na rok 2012     

a  z vývoja hospodárenia obce v roku 2011. 

 
 
 

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU 
 

  

 

V súlade s § 10  ods. 3 až 7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. sa rozpočet obce člení na: 

a) bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky, 

b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, 

c) finančné operácie, t.j. príjmové a výdavkové. 

 

Návrh rozpočtu obce na rok 2012 treba pri najbližšej zmene rozpočtu prepracovať, 
resp. rozčleniť, aby príjmová aj výdavková časť rozpočtu obce okrem presného členenia 
na bežné príjmy a bežné výdavky obsahovala aj presné členenie na kapitálové príjmy 
a výdavky a finančné operácie príjmové a výdavkové.   
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D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU 
 

 

Na schválenie je predložený návrh rozpočtu obce na rok 2012 

 

 

Rozpočet celkom:   v celých Є 
Rozpočtový rok 2012 
Príjmy celkom  139 545 

Výdavky celkom 139 545 

Hospodárenie obce: prebytok 
rozpočtu – schodok rozpočtu 

 

vyrovnaný 

 

 

v členení: 

 

Bežný rozpočet: v celých Є 
Rozpočtový rok 2012 
Bežné príjmy celkom   89 545 

Bežné výdavky celkom 89 545 

Hospodárenie obce: prebytok 
rozpočtu – schodok rozpočtu 

0 

 
 

Kapitálový rozpočet :v celých Є 
Rozpočtový rok 2012 
Kapitálové príjmy celkom     0 

Kapitálové výdavky celkom 50 000 

Hospodárenie obce: prebytok 
rozpočtu – schodok rozpočtu 

-50 000 

 

 

Finančné operácie: v celých Є 

Rozpočtový rok 2012 
Príjmové finančné operácie 
celkom  

50 000 

Výdavkové finančné operácie 
celkom 

0 

Hospodárenie obce: prebytok 
rozpočtu – schodok rozpočtu 

+50 000 
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E. ZHRNUTIE 
 
Návrh rozpočtu obce na rok 2012 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 a 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 aj 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 v znení 

neskorších predpisov.  

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými 

predpismi obce. 

Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej 

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

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
Návrh rozpočtu neobsahuje programový rozpočet na roky 2012 – 2014, neobsahuje 
presné členenie na kapitálové príjmy a výdavky a finančné operácie príjmové 
a výdavkové. 

 

 

 

ZÁVER 
 
 

 

Odporúčam –  obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu na rok 2012 
schváliť, s tým že v najbližšom možnom termíne bude rozpočet doplnený o programový 
rozpočet na roky 2012 – 2014 a finančný rozpočet bude pri najbližšej zmene rozpočtu 
presne rozčlenený na kapitálové príjmy a výdavky a finančné operácie príjmové 
a výdavkové. 
 
 
                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                                             

                                                                                                      Ing. Roman OKLAMČÁK, v.r. 
                                                                                             hlavný kontrolór obce 
 
 

V Trnave pri Laborci, dňa: 27.01.2012 




