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STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU  
ZA ROK 2020 

 

 

 
V súlade s § 18f ods. 1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení, predkladám stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému 
účtu obce za rok 2020. 
 

Návrh záverečného účtu obce je spracovaný v súlade so zákonom č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy“) a pri jeho zostavení boli zohľadnené aj ustanovenia zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z. n. p. Spĺňa zákonom stanovené náležitostí podľa ustanovení 
§ 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
 

Podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
návrh záverečného účtu obce musí obsahovať: 
a. údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, 
b. bilanciu aktív a pasív, 
c. prehľad o stave a vývoji dlhu, 
d. údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, 
e. prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, 
f. údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti. 
g. hodnotenie plnenia programov obce. 

 
Obec v znení schváleného uznesenia rozpočtuje bez programovej štruktúry. 

 
 Obec nezriadila príspevkovú organizáciu. 
 
 

Hospodárenie obce bolo zabezpečované v znení legislatívneho rámca: 

 Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy o znení 
a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, 

 Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 
a školských zariadení, 

 Nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane 
z príjmov územnej samospráve, 

 Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, 
organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, 

 ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, zásad 
a všeobecne záväzných nariadení (VZN). 
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Podklady k vypracovaniu stanoviska k záverečnému účtu obce tvorili: 
 
- Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2020 
- Súvaha k 31. 12. 2020 
- Výkaz o plnení rozpočtu za rok 2020 
- Inventarizácia k 31. 12. 2020 
- Vykonané kontroly v roku 2020. 
 

V zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení obec je povinná dať si overiť svoju účtovnú 
závierku audítorom. Účtovná závierka ku dňu schvaľovania záverečného účtu nebola 
verifikovaná audítorom. 
 

Zverejnenie záverečného účtu bolo v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom 
zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 15 dní 
pred jeho prerokovaním v obci obvyklým spôsobom.  
 

Návrh záverečného účtu je predložený na rokovanie zastupiteľstva v zákonom 
stanovenej lehote najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. 
 

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti návrh záverečného 
účtu neobsahuje, pretože obec od svojho vzniku nevykonáva podnikateľskú činnosť. 
 

Rozpočet obce na rok 2020 bol schválený uznesením zastupiteľstva dňa 10. 
12. 2019 a upravovaný bol celkovo 6 krát (viď záverečný účet). 
 

Zmeny rozpočtu boli vykonané oprávneným orgánom podľa § 14 ods. 1 
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
 
 
 Výsledok hospodárenia je schodok vo výške 111 046,40 € 
 
 
Príjmy: 
 
1. Výška dane z príjmov zodpovedá výške podielov schválených zákonom o štátnom 

rozpočte na daný rok s ohľadom na ekonomickú situáciu v národnom 
hospodárstve. 

 
2. Pri výbere dane z nehnuteľnosti sa postupovalo podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a 

č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. 
 
3. Kapitálové príjmy boli vo výške 397 601,63 € z kapitálových grantov a transferov. 
 

Vo všeobecnosti majú prijaté granty a transfery najvyšší podiel na všetkých 
príjmoch (63,69%). 
 

Pri výbere ostatných poplatkov sa postupovalo podľa platných VZN. 
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Výdavky: 
 
1. Odmeňovanie bolo vykonávané v súlade so zákonom č. 523/1994 Z. z. o 

platových pomeroch…, v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 
553/2003 Z. z. o o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom 
záujme. 

 
2. Poistné bolo zrážané v správnej výške a odvádzané do poisťovní načas. 
 
3. Výdaje na služby a tovar boli vynaložené hospodárne, čerpanie bolo do výšky 

schváleného rozpočtu. 
 
4. Finančné usporiadanie vzťahov je uvedené podrobne v záverečnom účte. 
 

Kapitálové výdavky boli realizované vo výške 509 255,75 € v znení 
Záverečného účtu za rok 2020.  
 

Ochrana majetku sa zabezpečuje platením poistného. Ročná inventarizácia 
k 31. 12. 2020 bola vykonaná.  
 

Odmeňovanie poslancov sa zabezpečuje podľa uznesenia zastupiteľstva. 
 

Všetky samosprávne funkcie obce boli zabezpečené. 
 
 
Záväzky: 
 

Obec k 31. 12. 2020 eviduje zabezpečené záväzky v lehote splatnosti. 
Dlhodobé záväzky v zmysle postupov podľa § 17 Zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec neeviduje. 
 
 
Pohľadávky: 
 

Evidované pohľadávky sú zabezpečené. 
 
 
Peňažné fondy obce: 
 

V roku 2020 bola do rezervného fondu odvedená čiastka schválená obecným 
zastupiteľstvom a sociálny fond obec tvorí v súlade so zákonom. 
 
 
 Bilancia aktív, pasív a majetková štruktúra je súčasťou záverečného účtu. 
 
 Príjmové a výdavkové finančné operácie sú taktiež podrobne popísané v 
predloženom záverečnom účte. 
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Zistený schodok rozpočtového hospodárenia bude usporiadaný so 

zostatkom finančných operácií.  
 
Usporiadaný zostatok finančných prostriedkov vo výške 3 928,89 € bude 

prídelom rezervného fondu, tak ako je v návrhu na uznesenie. 
 
 
 
 
Záver: 
 
 

Na základe uvedeného v súlade § 16 ods. 10 písm. a) zákona  
NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

odporúčam Zastupiteľstvu obce uzatvoriť prerokovanie  
návrhu Záverečného účtu za rok 2020 výrokom 

 
 

„Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Oľšove 30. 4. 2021 
Vypracovala:  
PhDr. Benian Džačovská Alena - HK obce  


