
Stanovisko 
hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2014 

 
     V zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

( ďalej len „zákon o obecnom zriadení ) predkladám odborné stanovisko k návrhu 

záverečného účtu obce Kružná za rok 2014. 

     Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu 

obce Kružná za rok 2014. Návrh bol zverejnený dňa  01.05.2015 na úradnej tabuli obce. 

 

A. /VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU 

      ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE 

 

     Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu 

obce Kružná za rok 2014 na základe dvoch hľadísk: 

 

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu obce Kružná za rok     

    2014  

1.1 Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Návrh záverečného účtu obce Kružná za rok 2014 ( ďalej len „návrh záverečného účtu“) 

bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy“) v z.n.p. 

Návrh záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p. a zákona č. 597/2003 Z.z. 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p. a ostatné 

súvisiace právne normy. 

 

1.2 Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce Kružná 

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami 

obce. 

 

1.3 Dodržiavanie informačnej povinnosti zo strany obce Kružná 

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce v zákonom 

stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona 

o obecnom zriadení a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. 

 

1.4 Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce 

Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy si 

splnila povinnosť dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona o obecnom zriadení (§ 9 

ods. 4). 

 

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu 

 

    Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy . Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 

10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad 

o stave a vývoji dlhu. 

     Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia 



MF SR č. MF/010211/2012-421, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická 

klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní 

a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy. 

     Obec spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu príjmov 

podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie , kategórie a položky. Návrh 

záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu výdavkov spracovala a predložila podľa funkčnej 

klasifikácie na úrovni oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa ekonomickej klasifikácie na 

úrovni hlavnej kategórie a kategórie.    

 

B./ SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

 

Obec postupovala podľa § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po 

skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do 

záverečného účtu obce. V súlade s § 16 ods. 2 cit. zákona finančne usporiadala svoje 

hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným právnickým osobám a fyzickým 

osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho 

rozpočtu.  

Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: údaje o plnení rozpočtu v členení 

podľa § 10 ods. 3 cit. zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, 

prehľad o stave a vývoji dlhu. 

 

1. Údaje o plnení rozpočtu    

 

Finančné hospodárenie obce Kružná sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením 

obecného zastupiteľstva číslo 52/2013 dňa 10.12.2013.  

Schválený rozpočet obce Kružná bol v priebehu rozpočtového roka upravovaný raz na 

základe uznesenia obecného zastupiteľstva: 

- rozpočtovým opatrením č.1 – uznesením č. 66/2014 dňa 14.10.2014 

 

Rozpočet obce: Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie 

rozpočtu 

Príjmy celkom 113.176,00 118.176,00 119.786,33 

Výdavky celkom 113.176,00 118.176,00 108.668,57 

Hospodárenie obce: prebytok  

                                 schodok   

0 0   11.117,76 

  

 

Bežný rozpočet: Schválený rozpočet Upravený 

rozpočet 

Čerpanie 

rozpočtu 

Bežné príjmy celkom  113.176,00 118.176,00 119.634,48 

Bežné výdavky celkom   80.296,00   85.296,00   83.550,95 

Hospodárenie obce: prebytok 

                                 schodok 

  32.880,00   32.880,00   36.083,53 

 

 

Kapitálový rozpočet: Schválený rozpočet Upravený 

rozpočet 

Čerpanie 

rozpočtu 

Kapitálové príjmy celkom    

Kapitálové výdavky celkom 12.000,00 12.000,00 9.990,97 



Hospodárenie obce: prebytok 

                                 schodok  

 

12.000 

 

12.000 

 

9.990,97 

 

 

Finančné operácie: Schválený rozpočet Upravený 

rozpočet 

Čerpanie 

rozpočtu 

Príjmové finančné operácie        151,85 

Výdavky finančné operácie 20.880 20.880 15.126,65 

Hospodárenie obce: prebytok 

                            schodok 

 

20.880 

 

20.880 

 

14.974,80 

    

 

Výsledok hospodárenia bez 

FO: 

PRÍJMY VÝDAVKY Výsledok  

rozpočtového 

hospodárenia  

Bežný VH 119.634,48 83.550,95 36.083,53 

Kapitálový VH    9.990,97   9.990,97 

Spolu: 119.634,48 93.541,92 26.092,56 

    

 

Výsledok hospodárenia FO: PRÍJMY VÝDAVKY Výsledok  

hospodárenia  

Finančné operácie 151,85 15.126,65 -14.974,80 

Spolu: 151,85 15.126,65 -14.974,80 

 

 

Výsledok hospodárenia obce zistený podľa ustanovení § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 

583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov z rozpočtového hospodárenia z bežného 

a kapitálového rozpočtu za rok 2014 je prebytok 26.092.56 €. Zostatok finančných operácií 

bol v roku 2014 v sume -14.974,80 € a bol spôsobený splátkami úverov. V zmysle § 15 ods. 1 

písm. c/ bude ovplyvňovať tvorbu rezervného fondu z HV za rok 2014.  

V zmysle týchto skutočností  navrhujem tvorbu rezervného fondu v roku 2014 vo výške 

zostatku prebytku vo výške 11.117,76 €  

  

       Rozpočet na rok 2014 bol zostavený v zmysle §10 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a jeho vnútorné členenie je v súlade s týmto zákonom. Obsahuje bežný 

a kapitálový rozpočet v členení na príjmy a výdavky a finančné operácie. V rozpočte sú 

vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, 

finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným  a založeným právnickým osobám 

a fyzickým osobám, ktorým sa poskytli prostriedky z rozpočtu, k rozpočtom iných obcí 

a k rozpočtom vyšších územných celkov. 

 

1.1. Výsledok hospodárenia – účtovný 

 

Bol zistený podľa postupov účtovania pre obce metódou akruálneho účtovníctva od 

01.01.2014 ako rozdiel nákladov a výnosov. Za rok 2014 bol vykázaný ako zisk vo výške 

14.340,10 €. 

 

1.2 Výsledok hospodárenia - rozpočtový  

       



      Bol zistený podľa ustanovení § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako prebytok vo výške 26.092,56. 

 

     Vykázaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b/ a c/ a § 10 ods. 3 

písm. a/ a b/ zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a podľa opatrenia MF 

SR č. MF/19568/2013-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania 

a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové 

organizácie, obce a vyššie územné celky v z.n.p. /ďalej len „Postupy účtovania“/. 

 

2. Bilancia aktív a pasív 

 

Ukazovateľ v tis. Sk K 1.1.2014 K 31.12.2014 

AKTÍVA   

- neobežný majetok 926.475,48 455.785,99 

- obežný majetok      4.792,21    15.554,11 

- časové rozlíšenie         381,46        599,39 

AKTÍVA CELKOM 931.649,15 471.939,49 

PASÍVA   

- vlastné zdroje 264.979,01 302.380,00 

- záväzky   46.114,14  40.717,49 

- časové rozlíšenie 620.556,00 128.842,00 

PASÍVA CELKOM 931.649,15 471.939,49 

 

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu 

 

    Stav pohľadávok obce k 31.12.2008: 

Druh pohľadávky Rok 2014 /v €/ 

Daňové pohľadávky 1.553,38 

Pohľadávky z obchodného styku  

S P O L U: 1.553,38 

  

    Stav záväzkov obce k 31.12.2008:      

Druh záväzku Rok 2014 /v €/ 

Z obchodného styku 6.526,50 

Záväzky voči daňovému úradu  950,95 

Bankové úvery 25.229,72 

Záväzky zo SF 120,66 

Záväzky voči poisťovniam 2.460,39 

Záväzky voči zamestnancom 5.285,79 

Iné záväzky 143,48 

S P O L U: 40.717,49 

     
Návrh záverečného účtu obce Kružná za rok 2014 je spracovaný v súlade s príslušnými 

ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy a obsahuje 

všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona. 

 

Návrh záverečného účtu obce Kružná za rok 2014 v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom 

zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol, zverejnený 

najmenej na 15 dní  spôsobom v obci obvyklým. 



 

Riadna účtovná závierka za rok 2014 a hospodárenie obce za rok 2014 v súlade s § 9 ods. 

4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy boli overené audítorom. 

Výsledok hospodárenia obce je zisk, rozpočet skončil s prebytkom. Takýto účtovný výsledok 

je v súlade s povinnosťou obce zveľaďovať svoj majetok a riadiť rozpočet tak, aby bol aspoň 

vyrovnaný. Je to žiadúci výsledok.  

Účtovná závierka za rok 2014 bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

v z.n.p. Účtovná závierka za rok 2014 vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach 

finančnú situáciu obce Kružná k 31.12.2014 a výsledok hospodárenia za uvedený rok je 

v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. 

V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam 

obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Kružná za rok 

2014 výrokom 

 

 

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad 

 

 

 

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

      Ing. Ildikó Vámosová – hl. kontrolór obce 

 

 
 


