
 

 

 

STANOVISKO 

 kontrolóra obce k návrhu rozpočtu  obce Liptovský Peter pre rok 2022 

 

 

 

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

predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu v Liptovskom Petre stanovisko kontrolóra obce k návrhu 

rozpočtu obce Liptovský Peter pre rok 2022.   

 

 

 

      Štruktúra stanoviska k návrhu rozpočtu  pre rok 2022 vychádza z posúdenia predloženého návrhu 

z hľadiska : 

 

 

1. Zákonnosti predloženého návrhu rozpočtu (súlad so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a s internými predpismi, dodržanie informačnej povinnosti zo strany OU). 

2. Metodickej správnosti predloženého návrhu rozpočtu. 

3. Vyváženosti navrhovaného rozpočtu, štruktúry bežných a kapitálových výdavkov, resp. 

príjmov, finančných operácií. 

4. Súčasťou predloženého rozpočtu je aj výhľadový rozpočet na roky 2023-2024.  

 

 

 

     Základným podkladom pre zostavenie rozpočtu obce Liptovský Peter pre rok 2022 boli : 

 

 

1. Predpokladané rozpočtové určenie výnosu dane z príjmov územnej samospráve, granty pre rok 2022. 

2. Platné VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. 

3. Platné zmluvy o nájme nehnuteľného a hnuteľného majetku. 

 

 

 

     Predložený návrh rozpočtu obce je spracovaný v súlade so Zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a platnej rozpočtovej klasifikácie, zohľadňuje ustanovenia Zákona č. 

582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady a zohľadňuje 

aj ustanovenia Zákona č.597/2003 Z.z. o financovaní predškolských zariadení v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

Rozpočet obce Liptovský Peter pre rok 2022 je členený  na : 

 

a) bežný rozpočet 

b) kapitálový rozpočet 

c) finančné operácie 

 

 

 

 

 



 

 

Rekapitulácia rozpočtu obce – rok 2022 : 

 

    

   

    

 

 

 

 

 

 

Členenie príjmov : 

 

 

Príjmy bežného rozpočtu   (€) 

daňové : daň z príjmov 435000 

  daň z nehnuteľností 23300 

  dane za špec.služby /KO, pes, ubyt.,užívanie VP/ 32250 

  SPOLU : 490550 

nedaňové : príjmy z prenajatého majetku obce 65178 

  poplatky obci /MŠ,DS,kuka,predaj,správne, .../ 11950 

  úroky z účtov a vkladov 10 

  ostatné príjmy (refundácie, vratky) 2100 

  Granty a transfery (z vlastných zdrojov) 0 

  SPOLU : 79238 

transfery bežné 
tuzemské bežné granty (zdroj : ŠR) 7090 

poplatky za odpady ( zdroj : Environmentálny fond ) 2000 

  Bežné príjmy spolu : 578878 

Kapitálové príjmy 
príjmy z predaja majetku 50000 

Kapitálové príjmy spolu : 50000 

Finančné operácie  

splátky tuzemských úverov a pôžičiek 9867 

ost.fin.operácie (nepoužité dotácie z r.2021) 900 

presun z rezervného fondu 100000 

Finančné operácie spolu : 110767 

  Príjmy SPOLU : 739645 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príjmy (€) Výdavky (€) 

Bežný rozpočet 578878 527845 

Kapitálový rozpočet 50000 170000 

Finančné operácie 110767 41800 

S P O L U : 739645 739645 



Členenie výdavkov : 

 

  

(€) 

kapitola úsek bežné výdavky kapitálové výdavky Fin.operácie 

O111 obecný úrad 180640     

O112 finančné služby 6490     

O132 rámcové plánovacie a štatistické služby 0     

O170 
verejný dlh /úroky z úveru/ 6650     

verejný dlh /splátky istiny úverov/     41800 

O220 civilná ochrana 0     

O320 hasiči, PO 7760     

O451 cestná doprava a MK 15510 138000   

O510 nakladanie s odpadmi 49400     

O620 rozvoj obcí 38263     

O640 verejné osvetlenie 13515     

O660 bývanie a občianska vybavenosť 23670     

O740 ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia 2000     

O810 rekreačné a športové služby 1700     

O820 kultúrne služby 18735 4000   

O830 vysielacie a vydavateľské služby 2580     

O840 Dom smútku a ost.spoločenské služby 11722 28000   

O9111 MŠ 101910     

O950 vzdelávanie 3800     

O9601 školské stravovanie 34350     

1020 sociálne služby (opatrovateľská služba) 9150     

  SPOLU : 527845 170000 41800 

 

Výdavky   SPOLU: 739645 

 

 

 

 

ZÁVER : 

      Predložený návrh rozpočtu obce pre rok 2022 je vyrovnaný a zabezpečuje financovanie  

základných funkcií  obce  pri  výkone  samosprávy  aj  originálnych kompetencií (MŠ), bol verejne 

sprístupnený na úradnej  tabuli obce v zákonom stanovenej lehote ( najmenej 15 dní pred jeho 

schválením v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 369/1990 Zb.), preto ho odporúčam 

obecnému zastupiteľstvu  schváliť bez výhrad. 

 

 

 

V Liptovskom Petre,  13.12.2021  

 

         ................................. 

             Slabej Pavel   (kontrolór obce) 

 


