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Rozpočet

územnej

samosprávy

je

základným

nástrojom

hospodárenia

obcí

a samosprávnych krajov. Ide o volenými predstaviteľmi miestnych a regionálnych samospráv
schválený dokument, ktorý obsahuje z politického, ekonomického a spoločenského hľadiska
relevantné informácie o disponibilných zdrojoch, t. j. komplexný výpočet príjmov a pravidelných
či investičných výdavkov. Slúži na realizáciu základných úloh a funkcií územnej samosprávy
v príslušnom rozpočtovom období. Výrazne ovplyvňuje aktuálne podmienky života obyvateľov
a rovnako pôsobí i na budúci ekonomický rozvoj celého územia obce či vyššieho územného
celku. Nakoľko ide o dôležitý finančný plán je nevyhnutné ho zostavovať v čo najreálnejšej
podobe. Pre rozpočet územnej samosprávy je podstatná každá z etáp rozpočtového procesu.
Od tvorby návrhu, cez jeho zverejnenie a schválenie až po zverejnenie a schválenie
záverečného účtu. Týmto a ďalším témam sa venuje publikácia “Rozpočet a záverečný účet
obce a VÚC” od autorky Ing. Ingrid Konečnej Veverkovej.
Štruktúra publikácie je prispôsobená potrebám ako teórie, tak aj praxe. Kniha je
rozdelená do dvanástich kapitol a následne sa člení na jednotlivé praktické otázky k danej
problematike. Prvých sedem kapitol sa detailne venuje problematike rozpočtu, štyri kapitoly
rozoberajú záverečný účet obce a samosprávneho kraja a záverečná kapitola rozoberá
peňažné fondy. V úvode každej kapitoly sú uvedené základné teoretické východiská, na ktoré
logicky nadväzujú otázky a odpovede.
Rozsiahlejší okruh publikácie tvorí problematika rozpočtu územnej samosprávy. Prvé
tri kapitoly sa venujú teoretickému (hmotnoprávnemu) vymedzeniu rozpočtu. Autorka
vysvetľuje rozpočtový proces, postavenie, význam a obsah rozpočtu obce a samosprávneho
kraja. Ozrejmuje programové rozpočtovanie v podmienkach územnej samosprávy, rozpočtovú
či funkčnú klasifikáciu a spomína i použitie príjmov a rozpočtovanie výdavkov. Nadväzujúce
štyri kapitoly pristupujú k rozpočtu územnej samosprávy z procesného hľadiska. Publikácia
popisuje zostavovanie, zverejňovanie a schválenie rozpočtu. Vysvetľuje aj prípadnú situáciu
neschválenia rozpočtu, a teda obligatórne zavedenie rozpočtového provizória. Poslednú časť
autorka venuje rozpisu a prípadným zmenám už schváleného rozpočtu.
Druhá časť knihy determinuje náležitosti záverečného účtu obce a vyššieho územného
celku. Pojednáva o aspektoch ako je jeho obsah, výsledok rozpočtového hospodárenia obce
a samosprávneho kraja až po zverejnenie a schválenie samotného návrhu záverečného účtu.
Peňažné fondy územnej samosprávy tvoria poslednú, dvanásta kapitolu. Na úvod
autorka vysvetľuje obsah tohto inštitútu a bližšie sa zameriava na tvorbu rezervného fondu.
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Publikácia je zaujímavá najmä z pohľadu jej spracovania. Prináša detailný pohľad na
najčastejšie otázky vyplývajúce z praxe. Zámerom autorky je poskytnúť praktické skúsenosti,
návody a riešenia mnohých problémov, ktoré môžu vyvstať v procese zostavovania a tvorby
rozpočtu a záverečného účtu územnej samosprávy. Túto publikáciu možno považovať za
komplexnú príručku, v ktorej sú obsiahnuté všetky dôležité témy a aspekty, s ktorými sa pri
pojme rozpočet územnej samosprávy stretávame.
Publikácia je univerzálne vhodná pre všetkých, ktorí sa o problematiku rozpočtu
územnej samosprávy zaujímajú. Môže slúžiť ako cenný zdroj informácií pre akademickú obec
nielen na strane vyučujúcich, ale aj ako odporúčaná literatúra pre študentov fakúlt či odborov
so zameraním na verejnú správu, verejné financie a ekonomiku verejného sektora. Táto
príručka je vhodnou pomôckou pre volených predstaviteľov obcí a vyšších územných celkov,
zamestnancov územnej samosprávy, ako aj obyvateľov, ktorým môže táto publikácia slúžiť
ako nástroj kontroly pri správe verejných financií.
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