
S T A N OV I S KO 

hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Záriečie 

za rok 2019 

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019 bolo vypracované 

v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 2, písm. b/ zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov, v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa §16 ods.12 zákona 

č.583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

doplnkov a zmien musí byť návrh záverečného účtu prerokovaný na obecnom zastupiteľstve 

najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. Táto podmienka zákona je 

splnená. 

Predkladaný materiál vychádza z posúdenia predloženého návrhu záverečného účtu obce za 

rok 2019, z ekonomickej analýzy dosiahnutých príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce 

za sledované obdobie. V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia určujúca 

výdavkové položky rozpočtu financované z bežných výdavkov a z kapitálových výdavkov.  

 

1 Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu 

 

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU 

ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE 

 

Účelom stanoviska hlavného kontrolóra je odborné posúdenie všetkých aspektov a náležitostí 

predloženého návrhu záverečného účtu, ktorými musí záverečný účet obce zo zákona 

disponovať. 

1 Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu 

 

1.1 Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Návrh záverečného účtu obce za rok 2019 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Zohľadňuje taktiež ustanovenia zák. č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších doplnkov a zmien ako aj iné 

súvisiace právne predpisy. 

 

1.2 Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce 

Obec si zatiaľ nesplnila povinnosť vyplývajúcu z §16 ods. 3 zák. č. 583/2004 o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, podľa ktorej je obec povinná dať si overiť účtovnú uzávierku podľa osobitného 

predpisu, ktorým je zák. č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších doplnkov a zmien 

nezávislým audítorom, ktorý na základe uvedenej povinnosti vykoná overenie účtovnej 

uzávierky zostavenej za obec. Obec si túto povinnosť splnila 18.03.2020 

 

1.3 Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce dňa 19.03.2020 v 

súlade s § 9 ods.2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov a 

zmien a § 16 ods. 9 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zákonom stanovenej 15 

dňovej lehote pred jeho schválením. Povinnosť splnená. 

 

2 Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu 

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s § 16 zákona o rozpočtových 



pravidlách územnej samosprávy, obsahuje údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 

zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu pohľadávok a záväzkov (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-0101752004-42 (v znení MF/008978/2006-421, 

MF/009212/2008-421, MF/025825/2010-421), ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná 

a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, 

sledovaní 

a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy 

B. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

 

Údaje o plnení rozpočtu 

Obec postupovala pri zostavení záverečného účtu podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovanom 

hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu obce. V súlade s § 16 ods. 2 zákona o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znení neskorších predpisov obec finančne 

splnila svoju povinnosť a usporiadala svoje hospodárenie a finančné vzťahy k štátnemu 

rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a samosprávnemu kraju. 

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

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

1 Rozpočtové hospodárenie 

Základom finančného hospodárenia obce bol  rozpočet na rok 2019, 13.12.2018 uznesením č. 

58/2018 b), ako prebytkový  rozpočet. V priebehu rozpočtového roka obec sledovala vývoj 

príjmov a výdavkov rozpočtu s cieľom zabezpečiť jeho rovnováhu ku koncu rozpočtového 

roka. Z uvedeného dôvodu boli v priebehu roka vykonané nevyhnutné zmeny v rozpočte: 

rozpočet obce zmenený deväťkrát uznesením OZ a šesťkrát rozpočtovým opatrením starostu obce. 

Zmeny rozpočtu:  

A) Rozpočtové zmeny 

Zmena č. Dátum Uznesenie č. 

1. 09.01.2019 3/2019 

2. 11.02.2019 6/2019 

3. 06.03.2019 16/2019 

4. 15.05.2019 20/2019 

5. 03.07.2019 41/2019 

6. 07.08.2019 51/2019 

7. 04.09.2019 57/2019 

8. 09.10.2019 63/2019 

9. 11.12.2019 77/2019 

 

B) Rozpočtové opatrenia  

Rozpočt. 
Opatrenia 
č.  

Dátum:  Text:  

1/2019 25..02.2019 Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov  

2/2019 25.03.2019 Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov 

3/2019 28.03.2019 Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov 

4/2019 01.04.2019 Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov 

5/2019 31.10.2019 Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov 

6/2019 20.12.2019 Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov 



 

Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený v mene €. Záverečný účet obce je  zostavený v 

mene €. 

V rámci rozpočtového hospodárenia sa okrem zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách v znení neskorších doplnkov a zmien musí postupovať aj v súlade so zákonom č. 

357/2015 Z. z. zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

ktorým sa v zmysle § 6 musí overiť každá pripravovaná finančná operácia (či je v súlade so 

schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami, resp. inými rozhodnutiami o hospodárení 

s verejnými prostriedkami). 

 

Plnenie rozpočtu 

Príjmy celkom:   1 144 976,13 € 
Výdavky celkom:  1 121 098,76 € 
Prebytok celkom:  23 877,37  € 

 

Tabuľka č.1  

Prehľad súhrnných údajov o rozpočte a jeho plnení v € a v percentách. 

 Rozpočet: Skutočnosť: % plnenia:  

Bežné príjmy 844 955,51  848 007,04 € 100,36 

Bežné príjmy RO 43 640,24 43 069,55 98,69 

Bežné výdavky 296 726,31   286 107,23 96,42 

Bežné výdavky RO  586 145,24 576 979,17 98,44 

Bežný rozpočet – prebytok  
 

 27 990,19  

Kapitálové príjmy  0 0 0 

Kapitálové výdavky 268 610,41 242 038,74 90,11 

Kapitálový rozpočet - 
schodok 

 -242 038,74  

Finančné príjmy  279 866,21 253 899,54 90,72 

Finančné výdavky  16 980,00 15 973,62 94,07 

Rozdiel vo finančných 
operáciách –prebytok 

 237 925,92  

 

 Rozpočet: Skutočnosť: % plnenia: 

Celkové príjmy 1 168 461,96 1 144 976,13 97,99 

Celkové výdavky  1 168 461,96 1 121 098,76 95,95 

Hospodárenie za rok – 
prebytok :  

0 23 877,37 
 

 

Vylúčenie účelových 
prostriedkov 

 -8 867,38  

Upravené hospodárenie 
obce  

 15 009,99  

 

1.1 Plnenie rozpočtu 
Vlastné príjmy bežného rozpočtu pozostávali z daňových príjmov a nedaňových príjmov. 
 
Výnos dane z príjmu (podielové dane) dosiahli v roku 2019 úroveň 100,55 %  z rozpočtového 



plánu. Z hľadiska vývoja podielových daní je dôležité, že výnos z tejto dane, ktorá sa v najväčšej miere 
podieľa na objeme vlastných príjmov bol v plánovanom objeme naplnený. Celkové plnenie daňových 
príjmov dosiahlo v konečnom bilancovaní finančný objem  319 584,03 €, plnenie daňových príjmov je 
na úrovni 100,64 %. 

Obec ku koncu roka 2019  eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti  a psa v sume 725,76 €, 

pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 2 165,00 €..  

Nedaňové príjmy dosiahli v roku 2019 úroveň plnenia  101,20 % z rozpočtového plánu. 
 
Tabuľka č.2  
Porovnanie daňových príjmov za rok 2017, 2018 a za rok 2019  
 

Druh daňových príjmov Rok 2017  Rok 2018  Rok 2019  Rozdiel  rok 
2018 a 2019  

Daňové príjmy celkom  274 117,05 293 793,92 319 584,03 + 25 790,11 

Výnos 
danez príjmovpoukázaný 
územ. samospráve 

 

248 736,04 267 855,64 292 554,83 + 24 699,19 

Daň z majetku  11 454,08 11 860,46   12 925,56 + 1 000 

Daň za tovary a služby  13 926,93 14 077,82 14 103,64 + 25,82 

Daň za psa  448,00 436,00 438,33 + 2,33 

Daň za užívanie 
verejného priestranstva 

30,00 25,00 30,00 +5  

Poplatok za komunálny 
odpad a drobný 
stavebný odpad  
 

13 448,93 13 616,82 13 635,31 + 18,49 

 
Tabuľka č.3  
Porovnanie nedaňových príjmov rok 2017, 2018 s rokom 2019  
 

Druh daňových 
príjmov 

Rok 2017  Rok 2018  2019 Rozdiel  

Nedaňové príjmy 
celkom  

75 147,10 94 200,53 70 123,54 + 24 076,99 

Príjmy z podnikania 
a z vlastníctva 
majetku 
 

5 402,17 10 633,42 6 124,59 + 4 508,83 

Administratívne 
poplatky a iné 
poplatky a platby 
 

67 860,06 82 861,01 998,95 -18 862,06 

Úroky z tuzemských 
vkladov, úverov 
 

2,42 0 0 0 

Iné nedaňové príjmy 
 

1 882,45 706,10 63 998,95 + 63 292,85 

 
 



 Granty, dotácie a transfery sú príjmy účelovo určené na financovanie preneseného výkonu 
štátnej správy -  hlásenie obyvateľstva, starostlivosť o životné prostredie, aktivačný pracovník a pod. 
v sume 450 926,51 €. 
Kapitálové príjmy boli rozpočtované v celkovej výške 0 €, skutočnosť 0 €.  
Finančné operácie plnenie v roku 2019 boli na úrovni 90,72 % z rozpočtového plánu.  
 

Tabuľka č.4 

 Celkový prehľad plnenia rozpočtu príjmov       
1) Bežné   príjmy:  

a)Bežné príjmy obec  

Rozpočet na rok 2019 po 
poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

844 955,51 € 848 007,04 € 100,36 

 
Bežné príjmy:  Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 

Rozpočet na rok 2019 po 
poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

43 640,24 € 43 069,55 € 98,69 

 
b)  daňové príjmy:  

Rozpočet na rok 2019 po 
poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

317 559,00 € 319 584,03 € 100,64 

 
c)  nedaňové príjmy: 

Rozpočet na rok 2019 po 
poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

69 290,00 € 70 123,54 € 101,20 

 
d) Iné nedaňové príjmy 

Rozpočet na rok 2019 po 
poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

7 180,00 € 63 998,95€ 102,69 

 
e) prijaté granty a transfery 

Rozpočet na rok 2019 po 
poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

450 926,51 € 450 926,51 100,00 

 

f) kapitálové príjmy 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

0 0                       0  

 

f) príjmové finančné operácie  

Rozpočet na rok 2019 po 
poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

279 866,21 € 253 899,54 € 90,72 

 

 



Celkové plnenie príjmov :  

Rozpočet na rok 2019 po 
poslednej zmene  

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

1 168 461,96 € 1 144 976,13 € 97,99 

 
Celkové plnenie  príjmov rozpočtu za rok 2019 bolo na urovni  97,99 % z plánovaného 

rozpočtu obce. Obci sa podarilo východiskové ekonomické ukazovatele rozpočtu na strane 

príjmov naplniť . 

 

1.1 Plnenie rozpočtu výdavkov 

Schválený rozpočet bežných výdavkov bol rozpočtovými opatreniami upravený na základe 

skutočných potrieb obce v danom období, čerpanie  bežných výdavkov obce bolo na úrovni 

96,42 %.  Rozpočet celkových výdavkov dosiahol  plnenie  96,42%. Najväčšiu časť výdavkov 

tvorili bežné výdavky, ktorých podiel na celkových výdavkoch predstavoval 76,99 %. 

  

Prehľad skutočného čerpania rozpočtu výdavkov vyjadruje nasledujúca tabuľkač.5: 

 

 

Ukazovateľ Skutočnosť 
k 31.12.2017 

Skutočnosť 
K 31.12.2018 

Rozdiel 
skutočnosť 
2017/2018 

Skutočnosť 
K 31.12.2019 

Rozdiel 
skutočnosť 
2018/2019 

Bežné výdavky 
obec  

267 157,85  297 790,40 +30632,55 286 107,23 -11 683,17 

Z toho : Mzdy, 
služobné príjmy 
a ostatné osobné 
vyrovnania 

65 014,56 75 278,98 +10264,42 79 190,39 +3 911,41 

Poistné 
a príspevok do 
poisťovní  

22 226,82 25 331,70 +3104,88 27 109,45 +1 777,75 

Tovary a služby  171 926,77 189 606,11 +17679,34 171 047,95   -18 558,16 

Bežné transfery  7 293,92 6 724,10 -569,82 5 259,93 -1 464,17 

Splácanie úrokov 
VS 

695,78 849,51 +153,73 3 499,51 + 2650 

Kapitálové 
výdavky   

62 820,77 77 216,72 +14395,95 242 038,74 +164822,02 

Výdavkové 
finančné 
operácie  

21 000 5 002 -15998 15 973,62 +10 971,62 

Bežné výdavky 
Roz. Organizácií 
s právnou 
subjektivitou 

485 330,70 520 977,24 +35401,33 576 979,17 +56 001,93 

Kapitálové 
výdavky 

0 0 0 0 0 

Celkové 

čerpanie 

výdavkov 

836 309,32 900 986,36 +64677,04 1 121 098,76 +220112,40 



Na základe analýzy čerpania rozpočtu  výdavkov v uplynulom roku možnozhodnotiť, že 

skutočné čerpanie výdavkov bolo niššie  o 47 363,17 € v porovnaní s plánovanou úrovňou 

čerpania výdavkov.  

Podstatnú časť tvorili výdavky na  mzdy a odvody,tovary a služby, ktoré  boli čerpané na 

úrovni schváleného rozpočtu. Kapitálové výdavky boli čerpané na úrovni 90,11 % 

schváleného rozpočtu v sume 242 038,74 €. 

1.2 Výsledok hospodárenia 

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa vyjadruje ako súhrnná bilancia zúčtovaných 

celkových príjmov a výdavkov. Pod príjmami a výdavkami rozpočtu obce sa chápu bežné 

príjmy a bežné výdavky a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky. Súčasťou príjmov a 

výdavkov rozpočtu obce nie sú finančné operácie. 

Hospodárenie obce  v roku 2019 dokumentuje nasledovná tabuľka  

Tabuľka  č.6  Výsledok hospodárenia z rozpočtu 

 

Ukazova
teľ: 

Príjmy  
2017 

Výdavky  
2017 

Výsledo
k 
hospodá
renia 
2017 

Príjmy 
2018 

Výdavky 
2018 

Výsledo
k 
hospodá
renia 
2018  

Príjmy 
2019 

Výdaje 
2019 

Výsledok 
hospodáre
nia 2019 

Bežný 
rozpočet 

756 842,
09 

752 488,
55 

4 353,54 823519,
60 

818767,
64 

4751,96 891 076,
59 

891 076,
59 

27 990,19 

Kapitálo
vý 
rozpočet 

7600 62820,7
7 

-55 220, 
77 

0 77216,7
2 

-77216, 
72 

0 242 038,
74 

-
242 038,74 

Finančn
é 
operácie  

92 203, 
62 

21 000 71 203, 
62 

113320,
07 

5002 108318,
07 

253 899,
54 

15 973,6
2 

237 925,92 

Celkom  856 645,
71 

836 309,
32 

20 336, 
39 

936839,
67 

900986,
36 

35853, 
31 

1 144 97
6,13 

1 121 09
8,76 

23 877,37 

 

Vylúčeni
e 
z prebyt
ku  

     690,80   -8 867,38 

Upraven
é 
hospodá
renie 
obce 

0 0 20 336, 
39 

  35162, 
51 

  15 009,99 

 

Schodok rozpočtu v sume 214 048,55  EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 

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

a doplnení niektorých zákonov v z.n.p upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa 

osobitných predpisov sume 8 867,38 € 

Nevyčerpané dopravné ZŠ    949,49 € 

Nevyčerpané stravné ÚPSVaR 4 482,00 €  

Zábezpeky strava ZŠ    3 435,89 € 

 

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške  222 915,93 € 



bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný :  

z finančných operácií   

Zostatok  finančných operácií v sume  237 925,92 EUR, bol  použitý na: 

vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 222 915,93 €.

    

Zostatok  finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v sume 15 009,99 EUR, navrhujeme použiť na : 

tvorbu rezervného fondu  

 

Zostatok  finančných prostriedkov vo výške    88 750,05 €  

Hotovosť obec –        1 088,27 € 

BÚ obec –        84 225,89 € 

BÚ základná škola –        3 435,89 € 

upravený   

Fin. prostriedky   SF:        128,19 € 

Fin. prostriedky   RF:       24 420,05 € 

Fin. prostriedky   Starostlivosť o dreviny     40324,44 € 

Fin. prostriedky – nevyčerpané dopravné ZŠ (čerpanie do 31.3.2019) – 949,49 € 

Fin. prostriedky – nevyčerpane dotácia strava UPSVaR –   4 482,00 € 

Fin. prostriedky – zábezpeka strava ZŠ s MŠ –    3 435,89 € 

 

Zostatok finančných prostriedkov upravený o fin. prostriedky účelovo určené vo výške 

73 740,06 € predstavuje sumu:      15 009,99 € 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo 

výške 15 009,99 EUR.  

 

2. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho 

fondu 

Rezervný fond - Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n. 
 
Tabuľka č.7      
       

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019 25 250,01       

Prírastky - z prebytku  za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

35 162,51      

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
Uznesenie č. 2/2019 zo dňa 9.1.2019 – rekonštrukcia 
komunikácie Podhájik 
Uznesenie č.50/2019 zo dňa 7.8.2019 – rekonštrukcia 
administratívnej budovy 
 

35 992,47  
 
25 000,00 
 
10 992,47 

 
 
Peňažný fond 
Obec nevytvárala peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. 
Sociálny fond 



Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

Tabuľka č.8  

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019 270,80   

Prírastky - povinný prídel                      1 125,33 

Úbytky   - závodné stravovanie                     870,27 

               - regeneráciu PS, dopravu                   

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky                                                300,00    

KZ k 31.12.2019 225,86  

 

3. Bilancia aktív a pasív 

 Účtovný stav aktív k 31.12.2019 

Tabuľka č.9  Účtovný stav aktív k 31.12.2019 

Ukazovateľ: KZ k 31.12.2018 v € KZ k 31.12.2019 

Majetok spolu 1 701 789,90 1 732 543,70 

Neobežný majetok spolu 1 220 208,79 1 301 696,17 

Obežný majetok spolu: 475 800,16 430 091,79 

Časové rozlíšenie 5 780,95 755,74 

 
Tabuľka č.10  Účtovný stav pasív k 31.12.2019 

Ukazovateľ  KZ k 31.12.2018 v €  KZ k 31.12.2019 

Majetok spolu 1 701 789,90 1 732 543,70 

Vlastné imanie 996 268,34 977 106,38 

Záväzky 237 344,85 316 456,54 

Časové rozlíšenie 468 176,71 438 980,78 

Zostatková hodnota na strane aktív (majetok obce) podľa účtovnej závierky k 31.12.2019 

bola  1 732 543,70 €, zostatková hodnota na strane pasív (vlastné imanie a záväzky) podľa 

účtovnej závierky k 31.12.2019 bola 1 732 543,70 €.  

 

4. Bilancia pohľadávok a záväzkov 

Tabuľka  č.11 Stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2019 

 

Ukazovateľ KZ k 31.12.2018 v € KZ k 31.12.2019 

Krátkodobé pohľadávky 12 702,08 12 080,62 

Záväzky dlhodobé 270,80 225,86 

Záväzky krátkodobé 135 509,43 26 718,29 

 

5. Prehľad vývoja dlhu k 31.12.2019 
Tabuľka č.12  

Druh záväzku Záväzky celkom 
k 31.12.2019 v EUR 

z toho v lehote 
splatnosti 

z toho po lehote 
splatnosti 

Druh záväzku voči:    

Dodávateľom + rezervy 14 874,01 14 874,01  

nevyfakturované dodávky 0,00 0,00  

zamestnancom + SF 6 688,94 6 688,94  

poisťovniam 3 743,84 3 743,84  

daňovému úradu 925,61 925,61  



bankám 283 051,67 283 051,67  

ostatné záväzky 1 740,98 1 740,98  

štátnemu rozpočtu 5 431,49 5 431,49  

Záväzky spolu 316 456,54 316 456,54  

 
Stav úverov k 31.12.2019 

Tabuľka č.13  

Veriteľ Účel Výška  
poskytnuté
ho 
úveru 

Zostatok 
Úveru 
Istiny  
K 31.12. 
2018 

Ročná 
splátka 
istiny 
za rok 
2019 

Ročná 
splátka 
úrokov  
za rok 
2019 

Zostatok 
úveru(istiny) 
k 31.12.2019 

Rok 
splatnosti 

Primabanka Investičný 45 803,00 24 803,00 0,00 768,72 26 895,15 
 v roku 2019 
došlo k navýšeniu 
o 2 092,15 € 

2024 

Primabanka Investičný 70 000,00  75 070,82 
vrátane 
úrokov 

9 345,11 
Preuč.úrokov 
3 687,93 

1 382,89 60 654,89 2025 

Primabanka  Investičný 102 130,14 0 6 628,51  1035,49 95 501,63 2029 

Primabanka Projekt EU 100 000,00 0,00 0,00 150,00 100 000,00 2020 

 

Celková výška nesplatených úverov k 31.12.2019 predstavuje sumu 283 051,67 €. 
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania: 

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení ,niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať 

návratné zdroje financovania, len ak 

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka a 

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom 
roku 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených 
o prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo 
prostriedky získané na základe osobitného predpisu. 

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a): 

Zostatok istiny k 31.12.2019 Skutočne bežné príjmy 
k 31.12.2018 

 §17 ods.6 prísm.a) 

183 051,67 823 519,60 22,23 % 

 
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená. 
 
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b): 

Suma ročných splátok vrátane 
úhrady výnosov za rok 2019 

Skutočne upravené bežné 
príjmy k 31.12.2018 

 § 17 ods.6 písm.b) 

19 473,13 429 515,74 4,53 % 

 
Zákonná podmienka podľa§ 17 ods.6 písm.b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená. 



6. Hospodárenie príspevkových organizácií  

Obec nie je  zriaďovateľom príspevkových organizácií 

7. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 

- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 

Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým 

osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo 

verejnoprospešný účel.  

Tabuľka č.14  

Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie : uviesť  
 

Suma poskytnutých 
finančných 
prostriedkov 
 
 

Suma skutočne 
použitých 
fin.prost. 
 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

CVČ Včielka, Púchov 50,00 € 50,00 € 0 

 

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s rozpočtom obce. 

8. Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť  
 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči zriadeným právnickým osobám, štátnemu rozpočtu, 
rozupočtom iných obcí a štátnym fondom  
Tabuľka č. 15  
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne 

usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a štátnym fondom 

 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám (RO) 
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ s MŠ, Záriečie – 

prostriedky zriaďovateľa 

137 647,18 134 211,29 € 3435,89 zostatok BU 

zábezpeky strava   

 

 

 

 

 

 



 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 
 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 
finančných prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 
prostriedkov   

Rozdiel   

ZŠ s MŠ Záriečie (kód zdroja 
111) 
ZŠ s MŠ Záriečie (kód zdroja 
131I) 
ZŠ s MŠ Záriečie (kód zdroja 
1AC1) 
ZŠ s MŠ Záriečie (kód zdroja 
1AC2) 

439 304,20 € 
 
4 272,39 € 
 
 
119,66 € 
 
21,12 € 

438 354,71 € 
 
4 272,39 € 
 
 
119,66 € 
 
21,12 € 

949,49 € vrátené nevyč. 
dopravné – čepané do 
31.3.2020 

 

b) Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám , t.j. obchodným spoločnostiam: 
Obec v roku 2019 eviduje podiel v dcérskej spoločnosti vo výške 10 000,00 € . 

c) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

Poskytovateľ  
 
 
    
        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 
uviesť : školstvo, matrika, ....  
- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 
- 2 - 

Suma  
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov  
- 3 - 

Suma 
skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   
- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 
) 
 
 
- 5 - 

ÚPSVaR Považská 
Bystrica 

Dotácia strava  15 130,80 10 648,80 4 482,00 

MŠVVaŠ SR Financovanie základnej školy 428 791,00 427 841,51 949,49 vratka 
dopravné 

 
d) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

Obci v roku 2019 neboli  neposkyté finančné prostriedky zo štátnych  fondov .   

 
e) )Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

Obec v roku 2019 neposkytla finančné prostriedky do rozpočtov iných osôb 
f) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

Obci  v roku 2019 neboli poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu VÚC.  
 
 

10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového 

rozpočtu  

Obec nepoužíva programový rozpočet. 

C. ZÁVER 

Návrh záverečného účtu obce za rok 2019 bol spracovaný v súlade s príslušnými 

ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa ust. § 16 ods. 5 

citovaného zákona. 



Návrh záverečného účtu za rok 2019 bol zverejnený na úradnej tabuli obce najmenej 15 dní v 

zmysle § 9 ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 

16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. . o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov 

Riadna účtovná závierka za rok 2019 a hospodárenie obce v súlade s § 9 ods. 4 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bola  overená audítorom. Účtovná závierka za rok 2019 

bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a vyjadruje skutočnú finančnú 

situáciu obce k 31.12.2019. Výsledok hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom 

č. 431/2002 Z .z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a v zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy 

odporúčam 

obecnému  zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie Záverečného účtu obce  za rok 2019 

výrokom 

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad 

 

V Záriečí 20.03.2020                                   Ing. Anna Hoštáková   

       Hlavný kontrolór obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Material na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Záriečí 

 

          

 

 

 

 

 

 

K bodu : 

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce  Záriečie 

za rok 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Záriečí 20.03.2020 


