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Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu  Obce 

Jablonové  za rok 2019 

 

 

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

znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) predkladám obecnému 

zastupiteľstvu odborné stanovisko k záverečnému účtu Obce  Jablonové  za rok 2019.  

Podkladom k vypracovaniu odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2019 

boli:  

- rozpočet Obce Jablonové  na rok 2019 a jeho 13 úprav,  

- súvaha k 31.12.2019,  

- výkaz ziskov a strát k 31.12.2019,  

- návrh záverečného účtu za rok 2019.  

 

Jednotlivé jeho kroky možno zostaviť do nasledovnej postupnosti: 

 

 

I. VÝCHODISKA SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU 

ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu Obce Jablonové za rok 2019 

1.1 Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi  

Návrh záverečného účtu Obce Jablonové  za rok 2019 je spracovaný v súlade so zákonom č. 

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

1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany Obce Jablonové    

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

stanovenej lehote a to  najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy.  

 1.3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce  

Obec je povinná účtovnú závierku dať overiť audítorovi. Obec si splní povinnosť v zmysle 

§16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy dať overiť účtovnú 

závierku a rozpočtové hospodárenie podľa § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení. V čase 

prípravy Odborného stanoviska hlavného kontrolóra však ešte nebolo možné vyrieknuť 

splnenie tejto povinnosti, nakoľko Správa nezávislého audítora nebola ešte predložená k 

nahliadnutiu. Podľa ekonómky sa na audite pracuje. Tento postup je legitímny, nakoľko 

audítor je oprávnený predmetnú správu vypracovať do konca roka 2020. 

O B E C   J A B L O N O V É 
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE 

013 52 Jablonové 92 
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II. 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.  

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

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 

III. Údaje o plnení rozpočtu 

 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019, ktorý bol 

schválený obecným zastupiteľstvom dňa 31.10.2018 uznesením č. 219/2018. Schválený 

rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka trinásťkrát zmenený. Všetky zmeny rozpočtu boli 

vykonané v súlade so zákonom a interným predpisom na vykonávanie zmien rozpočtu a boli 

vykonané orgánom príslušným na vykonanie týchto zmien.  

Po všetkých úpravách bol celkový rozpočet Obce Jablonové na rok 2019 schválený ako 

prebytkový. Predložený Záverečný účet  za rok 2019 obsahuje súhrnný prehľad o 

rozpočtovom hospodárení Obce  Jablonové  za rozpočtový rok 2019.  

Rozpočet obce k 31.12.2019 v eurách 

 

      Rozpočet schválený Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 250 658,00 391 681,79  

z toho :   

Bežné príjmy 240 658,00 281 681,79  

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 

Finančné príjmy 10 000,00 110 000,00  

Výdavky celkom 244 749,00  347 775,11  

z toho :   

Bežné výdavky 176 899,00  223 737,10  

Kapitálové výdavky 60 000,00 115 964,19  

Finančné výdavky 7 850,00  8 073,82  

Rozpočet obce 5 909,00  43 906,68  

 

2. NÁVRH NA POUŽITIE ZOSTATKOV NA ÚČTOCH OBCE A FINANČNÉ 

USPORIADANIE VÝSLEDKOV HOSPODÁRENIA  OBCE ZA ROK 2019 

2.1 Výsledok hospodárenia  

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov, 

ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok 

alebo schodok jej rozpočtu; podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi 

príjmami a výdavkami rozpočtu, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a 

výdavkami rozpočtu.  
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Pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa chápu bežné príjmy a bežné výdavky (bežný 

rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet); súčasťou príjmov a 

výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie. 

 

2.2 Usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia pre tvorbu fondov 

 
Schodok rozpočtu v sume 40 155,22 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 

niektorýc

operácií   40 155,22 EUR  

  

Obec Jablonové nebude za rok 2019 tvoriť rezervný fond, pretože výsledok rozpočtu pre tvorbu 

rezervného fondu obce – t.j. rozdiel bežného a kapitálového rozpočtu je schodkový.  

  

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 8 431,91  EUR, navrhujeme použiť na :  

 

 tvorbu peňažného fondu ČSOB  8 431,91 EUR   

  

 

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

výške 8 431,91 EUR.  

 

 
3. REZERVNÝ FOND, SOCIÁLNY FOND, ZADLŽENOSŤ OBCE 

  

Rezervný fond 

 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z.  O použití rezervného fondu 

rozhoduje obecné zastupiteľstvo.  

 

Rezerný fond Suma v € 

KZ k 31.12.2019 9 181,25   

 

Sociálny fond 

 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v € 

KZ k 31.12.2019 10,73    

 

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 

 

Na základe analýzy úverového zaťaženia obce konštatujem, že úverové zaťaženie obce 

v roku 2019 nepresiahlo celková suma dlhu obce  60 % skutočných bežných príjmov  a suma 

ročných splátok  úverov vrátane úhrady výnosov neprekročila 25 % skutočných bežných 

príjmov rozpočtového roka, čiže obe zákonné podmienky podľa § 17 ods. 6 písm. a) a b) boli 

pri hospodárení v roku 2019 v podmienkach obecnej samosprávy obce Jablonové splnené. 
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IV. BILANCIA AKTÍV A PASÍV 

Zo súvahového stavu vykázaného k 31.12.2019 vyplýva, že bilančná rovnováha je dodržaná, 

úhrn aktív sa rovná úhrnu pasív. Zostatky všetkých súvahových účtov boli ku koncu roku 

odsúhlasené v rámci vykonanej inventarizácie majetku obce k 31.12.2019.  

V. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH 

 

Obec Jablonové  neposkytla v roku 2019 žiadne záruky.  

 

 

VI.  PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ 

 
Obec Jablonové v roku 2019 nevykonávala podnikateľskú činnosť. 

 

VII.  ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ  

 

Záverečný účet neobsahuje údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2019, 

nakoľko Obec Jablonové  nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie. 

  

VIII. ZÁVER 

 

 

Dosiahnuté výsledky hospodárenia Obce Jablonové za rok 2019 sú podľa môjho názoru 

primerané súčasnej ekonomickej situácií obce a zodpovedajú reálnej tvorbe zdrojov na 

financovanie výdavkov obce.  

 

Vychádzajúc z dosiahnutých výsledkov hospodárenia odporúčam:  

 

celoročné hospodárenie Obce Jablonové  za rok 2019 schváliť bez výhrad.  

 

 Zároveň odporúčam schváliť aj predložený návrh na vysporiadanie výsledku 

hospodárenia obce Jablonové  za rok 2019. 

 

 

  

  

 

V Jablonovom, 29. 05. 2020 

 

 

                                                     Bc. Jozefína Šipková 

                                                                                        hlavný kontrolór obce 


