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Stanovisko hlavného kontrolóra 

k návrhu na zmenu rozpočtu mesta č. 2017/1 

 

Stanovisko som spracoval na základe návrhu na zmenu rozpočtu č. 2017/1 – materiálu 

na rokovanie 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v VII. volebnom 

období. 

  

Legislatívny rámec pre vykonanie zmeny schváleného rozpočtu mesta Dunajská 

Streda je vytvorený: 

- zákonom NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) a 

- Rozpočtovými pravidlami mesta Dunajská Streda zo dňa 29.06.2016. 

 

Z hľadiska metodickej a formálnej správnosti predložený návrh na zmenu rozpočtu č. 

2017/1 je v príjmovej aj výdavkovej časti spracovaný v súlade s platnou legislatívou. 

 

Z vecného hľadiska návrh na zmenu rozpočtu č. 2017/1 zohľadňuje upravenú výšku 

decentralizačných dotácií v príjmovej i výdavkovej časti rozpočtu. V príjmovej časti sa 

navrhuje zvýšenie príjmu položky 111003 – výnos dane z príjmov fyzických osôb, kde 

navrhnutý príjem vo výške 7.424.397,- € je o 524.397,- € vyšší ako schválený rozpočet roka 

2017. Pozitívne možno hodnotiť návrh na zmenu príjmu položky 453 -  doplnenie rozpočtu 

z rezervného fondu vo výške 0,- €. 

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú navrhnuté presuny rozpočtových prostriedkov 

v rámci schváleného rozpočtu a prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.  

 

Návrh zmeneného rozpočtu na rok 2017 je zostavený ako prebytkový vo výške 112.751,- €: 

 

- celkové príjmy  19.695.545,- € 

- celkové výdavky  19.582.794,- € 

 

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, čo je v súlade s ustanovením § 10 ods. 

7) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v zmysle ktorého „Obec alebo 

vyšší územný celok sú povinný zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo 

prebytkový“: 

 

- bežné príjmy   18.010.545,- € 

- bežné výdavky  16.067.736,- €  (prebytok: 1.942.809,- €) 

 

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový: 

 

- kapitálové príjmy       85.000,- € 

- kapitálové výdavky  2.898.764,- € (schodok: 2.813.764,- €) 

 

Schodok kapitálového rozpočtu je financovaný prostriedkami z návratných zdrojov 

financovania – bankového úveru, z prebytku bežného rozpočtu a prostriedkami rezervného 

fondu – doplnenie príjmovej časti rozpočtu z rezervného fondu. 
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Záver 

 

Návrh zmeny rozpočtu mesta č. 2017/1 je spracovaný v súlade s ustanoveniami § 14 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ustanoveniami článku 13 

Rozpočtových pravidiel mesta Dunajská Streda. 

Rozpočet mesta na rok 2017 po navrhnutej zmene č.1 je zostavený v súlade  

s ustanoveniami § 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zabezpečuje 

plnenie funkcií mesta vyplývajúce zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

 

 Na základe vyššie uvedených skutočností predložený návrh zmeny rozpočtu Mesta 

Dunajská Streda č. 2017/1 odporúčam Mestskému zastupiteľstvu v Dunajskej Strede 

schváliť.  

 

 

 

V Dunajskej Strede, dňa 14.03.2017 

 

 

 

        Ing. Fekete Zoltán 

         hlavný kontrolór 

 


