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Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu  Obce 

Jablonové  za rok 2018. 

Záverečným účtom obce Jablonové rozumieme súhrnné spracovanie údajov 

charakterizujúcich rozpočtové hospodárenie obce za príslušný kalendárny rok, ktorého 

povinnosť zostavenia určuje § 16 zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Odborné stanovisko k danej problematike – ako hlavný kontrolór – predkladám v súlade s 

ods. 1. písm. c) § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov.  

Účelom a cieľom tohto stanoviska je predovšetkým snaha o odborné posúdenie všetkých tých 

aspektov a náležitostí záverečného účtu, ktorými musí tento dokument zo zákona disponovať. 

Jednotlivé jeho kroky možno zostaviť do nasledovnej postupnosti: 

 

A.VÝCHODISKA SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU 

ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu Obce Jablonové   

1.1 Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi  

Návrh záverečného účtu Obce Jablonové  za rok 2018 (ďalej len ,,návrh záverečného účtu,,) 

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

samosprávy v znení neskorších predpisov a zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a ostatné súvisiace právne predpisy. Návrh 

záverečného účtu Obce Jablonové spĺňa náležitosti ustanovené v §16 ods. 5, zákona č. 

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

1.2 Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami Obce Jablonové    

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so Zásadami hospodárenia s finančnými 

prostriedkami  Obce Jablonové.  

1.3 Dodržanie informačnej povinnosti  

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli a internetovej stránke 

Obce Jablonové v zákonom stanovenej lehote, t.j. viac ako 15 dní pred jeho schválením v 

súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a a § 16 ods. 9 zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  
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1.4  Dodržanie povinnosti auditu  

Obce Hvozdnica v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

splnilo povinnosť dať si overiť účtovnú závierku.  

2. Metodická správnosť zostavenia návrhu záverečného účtu Obce Jablonové  

Predložený návrh záverečného účtu bol vypracovaný v súlade s ustanovením § 16 zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh záverečného účtu Obce 

Jablonové  za rok 2017 obsahuje:  

✓ Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona v súlade s 

rozpočtovou klasifikáciou t.j. bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len "bežný 

rozpočet"), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len "kapitálový rozpočet") a 

finančné operácie.  

✓ Tvorba a použitie peňažných fondov 

✓ Návrh na finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia obce k 31.12.2018 

✓ Bilancia 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/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej 

klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení dodatkov.  

B. SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

Obce Jablonové postupovala podľa §16 ods. 1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom 

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

finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným 

právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadalo 

finančné vzťahy k ŠR a štátnym fondom. Predložený návrh záverečného účtu obsahuje 

povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy: údaje o plnení rozpočtu podľa §10 ods. 3 tohto zákona v súlade s 

rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív a prehľad o stave a vývoji dlhu.  

1. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU 

Finančné hospodárenie Obce Jablonové sa v roku 2018 riadilo rozpočtom, ktorý bol 

schválený  dňa 10. 11. 2017 uznesením č. 154/2017. 

Rozpočet obce bol v roku 2018 nasledovne upravovaný:  

- 8 zmien rozpočtu - schválené uznesením ObZ, 

- 4 zmieny rozpočtu schválené starostom obce v súlade s platnými Zásadami hospodárenia s 

finančnými prostriedkami Obce Jablonové. 
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Schválený a upravený rozpočet Obce Jablonové k 31.12.2018 

 Schválený 

rozpočet 

Rozpočet  

po zmenách 

Príjmy celkom 233 028,00 347 392,20 

z toho :   

Bežné príjmy 223 028,00 249 137,03 

Kapitálové príjmy 0 37 500,00 

Finančné príjmy 10 000,00 60 755,17 

Výdavky celkom 226 394,00 327 092,58 

z toho :   

Bežné výdavky 177 544,00 187 855,66 

Kapitálové výdavky 41 000,00 131 255,17 

Finančné výdavky 7 850,00 7 981,75 

Rozpočtové hospodárenie obce 6 634,00 20 299,62 

 
 

2. NÁVRH NA POUŽITIE ZOSTATKOV NA ÚČTOCH OBCE A FINANČNÉ 

USPORIADANIE VÝSLEDKOV HOSPODÁRENIA OBCE  

 

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR  
Bežné  príjmy spolu 244 739,88 

z toho : bežné príjmy obce  244 739,88 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 167 074,34 

z toho : bežné výdavky  obce  167 074,34 

             bežné výdavky  RO 0,00 

BEŽNÝ ROZPOČET 77 665,54 

Kapitálové  príjmy spolu 37 500,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  37 500,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 61 695,87 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  61 695,87 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET  -24 195,87 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 53 469,67 

Vylúčenie z prebytku   

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 53 469,67 

Príjmové finančné operácie  0 

Výdavkové finančné operácie 7 981,75 

Rozdiel finančných operácií -7 981,75 
PRÍJMY SPOLU   282 239,88 

VÝDAVKY SPOLU 236 751,96 

Hospodárenie obce  45 487,92 
Vylúčenie z prebytku 0,00 

Upravené hospodárenie obce 45 487,92 
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Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 

2018 vo výške 45 487,92 EUR použiť v zmysle §10 ods. 9 zákona 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o znení a doplnení niektorých zákonov, ako 

zdroj na tvorbu peňažných fondov a to nasledovne: 

✓ tvorba rezervného fondu               5 346,97 € 

✓ tvorba peňažného fondu – bytovka   4 200,26 € 

✓ tvorba peňažného fondu – ČSOB 35 940,69 € 

 

 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.  

 

Rezervný fond Suma v € 

KZ k 31.12.2018 3 834,28             

 

Sociálny fond 

 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v € 

KZ k 31.12.2018 248,49   

 

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018 

 

Celkové úverové zaťaženie obce k 31.12.2018 bolo nasledovné: 

 
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2018 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2018 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2018 

Rok 
splatnosti 

 

ŠFRB Nájomné byty 164 874,20 5 279,61 1 002,58 103 492,56 r. 2036 

ŠFRB Nájomné byty 53 276,24 2 702,14 238,34 21 920,43 r. 2026 

 

 

4. BILANCIA AKTÍV A PASÍV 

Zo súvahového stavu vykázaného k 31.12.2018 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 31.12.2018.  

 

5. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH 

 

Obec Jablonové  neposkytla v roku 2018 žiadne záruky. 

 

6.  PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ 

 
Obec Jablonové v roku 2018 nevykonávala podnikateľskú činnosť. 
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7.  ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ  

 

Záverečný účet neobsahuje údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2018, 

nakoľko Obec Jablonové  nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie. 

  

8. ZÁVER 

 

Dosiahnuté výsledky hospodárenia Obce Jablonové za rok 2018 sú podľa môjho názoru 

primerané súčasnej ekonomickej situácií obce a zodpovedajú reálnej tvorbe zdrojov na 

financovanie výdavkov obce. V súlade s ustanovením § 16 ods. 10, písmeno a) zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, odporúčam Obecnému zastupiteľstvu v Jablonové uzatvoriť návrh 

záverečného účtu obce za rok 2018 výrokom, 

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 

  

  

Jablonové, 27. 05. 2019 

 

 

 

 

 

                                                      Bc. Jozefína  Šipková 

                                                                                         hlavný kontrolór obce 

 

 

 

 


