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Pre obecné zastupiteľstvo 
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    Odborné stanovisko 

hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2013 

 

 

 

Podľa  paragrafu 18,odst. 1 písmena c, zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, predkladám stanovisko k záverečnému účtu obce 

Ostrovany za rok 2013. 

Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Ostrovany  za rok 2013 (ďalej len 

stanovisko) som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce 

Ostrovany za rok 2013 a na základe finančných účtovných výkazov k 31.12.2013. 

 

A. Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu 

Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu 

záverečného účtu obce Ostrovany za rok 2013 (ďalej len návrh záverečného účtu). 

 

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu 

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom 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) ako aj so zásadami rozpočtového hospodárenia obce Ostrovany.  

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce 

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so všeobecnými záväznými 

nariadeniami obce Ostrovany ako i aktuálnymi vnútornými smernicami obce. 

1.3. Dodržiavanie informačnej povinnosti zo strany obce. 

Návrh záverečného účtu bol zverejnený spôsobom obvyklým t.j. na internetovej 

stránke obce v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  a § 16, ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

1.4. Dodržiavanie povinnosti auditu zo strany obce. 

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

má povinnosť overiť účtovnú uzávierku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon 

č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (v zmysle § 9 os.4).  

 

2. Metodická správnosť návrhu záverečného účtu. 

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 ods. 5 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje údaje o plnení rozpočtu v členení 

podľa § 10 ods.3 tohto zákona v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou. Údaje o plnení 

rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia MF SR č. 

MF/010175/2004-42, ktorým sa stanovuje druhová, organizačná a ekonomická rozpočtová 

klasifikácia. Obec spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu 

príjmov a výdavkov na úrovni hlavnej kategórie a položiek v členení na bežný, kapitálový 

rozpočet a finančné operácie. Novinkou v roku 2013 bolo aj financovanie centier voľného 

času, ktoré deti a mládež obce navštevovali. 



 

B. Spracovanie záverečného účtu 

Obec postupovala podľa § 16 ods. 1 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 citovaného zákona finančne 

usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k právnickým a fyzickým 

osobám -  podnikateľom podľa § 7 ods.4, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu ( 

TJ Inter, TJ Sokol, Domka, MSSČK, Cirkevná obec). Ďalej usporiadala  finančné vzťahy voči 

štátnemu rozpočtu. Pokiaľ ide o zúčtovanie dotácií zo ŠR (školstvo MVSR, REGOB, školstvo 

ÚV SR, cestná infraštruktúra, prevencia kriminality) na bežné výdavky v rámci prenesených 

kompetencií , tie boli účelovo využité. 

 

Údaje o plnení rozpočtu v EUR: 

Jednotlivé zmeny v rozpočte boli schválené v obecnom zastupiteľstve, resp. starostom 

obce z dôvodu operatívneho plnenia úloh obce. Podstatné zmeny boli pri bežných výdavkov 

na elektrickú energiu, opravy a údržba ako aj čerpaní dotácií, ktoré boli poskytnuté účelovo 

a riadne zúčtovanie v stanovenej lehote. Zostatok dotácie z roku 2013 pre Cirkevnú obec bude 

použitý v roku 2014. Plnenie rozpočtu obsahuje príjmy a výdavky obce vrátane Materskej 

školy a ŠJ. 

Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové a nedaňové príjmy. Cudzie 

príjmy bežného rozpočtu boli tvorené grantmi a transfermi  vo výške 100 882,35 EUR. 

Miestne dane a poplatky sú plnené na 82,87 %, nízke plnenie je u dani zo stavieb 47,24 % 

a poplatku za komunálne odpady 43.93 %. Obec eviduje k 31.12.2013  pohľadávky na dani 

z nehnuteľnosti 8 485,09 EUR. Na poplatkoch za komunálny odpad  bolo zinkasovanžch 

6 313,50 EUR, z toho nedoplatky z minulých rokov 1 041,93 EUR. 

Podielové dane boli poskytnuté vo výške 342 511,91 EUR. 

Kapitálový príjme 2 700 EUR  je z predaja pozemkov. 

Prekročenie čerpania bežného rozpočtu bolo pokryté účelovou dotáciou  4 337,00 EUR na 

zvýšenie miezd pracovníkov v MŠ a dotáciou na stravu deti v hmotnej núdzi  23 457,14 EUR. 

Pokiaľ ide o dlhovú službu, obec si plní svoje povinnosti v zmysle zmlúv o poskytnutí úverov 

voči Príma banke  pravidelnými mesačnými splátkami, čím si zadlženosť znížila o 28 464 

EUR. Stav bankových úverov k 31.12.2013 je 170 721 EUR. 

   
Plnenie príjmov     

   v  € 

  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Názov položky 2013 2013   

Príjmy celkom 452 050 507 578,83 112,28 

z toho:    

Bežné príjmy spolu 416 550 18 232,29 82,87 
v tom: 
Výnos dane z príjmov 329 000 342 511,91 104,11 

Daňové  príjmy 22 000 18 232,20 82,87 

Nedaňové príjmy 25 300 42 270,69 167,08 

Ostatné príjmy – granty a transfery 40 250 100 882,35 250,49 
Kapitálové príjmy 
Finančné operácie – príjmové 35 500 2 700  

    

    
    

   

 



Plnenie výdavkov    

   v  € 

  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Názov položky 2013 2013   

Výdavky celkom 452 050 402 363 89,20 

z toho:    

Bežné výdavky spolu 319 620 345 239 108,01 
v tom: 
Výdavky verejnej správy 92 390 80 483 87,11 

Ochrana životného prostredia 37 170 34 256 92,16 

Bývanie a občianska vybavenosť 39 770 37 666 94,71 

Vzdelávanie 80 970 98 677 121,87 

Kapitálové výdavky 104 430 29 560 28,30 

Finančné operácie 28 000 28 464 101,65 

    
    

           

 

Prebytok  rozpočtu v sume 114 875,89 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm. a) 

a b) zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujem použiť na tvorbu rezervného 

fondu. Plnenie rozpočtu bolo predkladateľom záverečného účtu zdôvodnené. 

Súčasťou záverečného účtu je aj Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013. Obec 

obhospodaruje majetok v celkovej výške 3 119 851,95 EUR, vlastné imanie a záväzky vo 

výške 2 506 140,70 EUR. Majetok inventarizuje raz za dva roky v súlade so zákonom 

o účtovníctve. Bola vykonaná inventarizácia pokladne a zásob. 

 

 Záver 

Na základe vlastného zhodnotenia konštatujem, že záverečný účet je spracovaný 

v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa tohto zákona. Objektívne 

vyjadruje rozpočtové hospodárenie obce, vzhľadom  na to, že hospodárenie obce bolo v roku 

2013 prebytkové, možno konštatovať, že obec vynakladala finančné prostriedky hospodárne 

a účelne. 

            Návrh záverečného účtu v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom  zriadení a § 16 ods. 9 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol  zverejnený spôsobom obvyklým 

(na internetovej stránke obce) k verejnej diskusii. Riadna účtovná závierka a hospodárenie  

obce budú predložené na overenie audítorovi obce v súlade s § 9 ods.4 zákona o obecnom 

zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Správa 

nezávislého audítora bude predložená a prerokovaná na OZ do 31.12.2014. 

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

odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce 

Ostrovany s výrokom  

 

  celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 

  

 

V Ostrovanoch 12.5.2014 

 

Hlavný kontrolór obce: 

   Štelbaská Verona 


