
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a 
plneniu rozpočtu obce Malá Čierna  za rok 2011 

 
 

V rozpočtovom roku 2011. Obec Malá Čierna hospodárila podľa rozpočtu obce, ktorý bol 
schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č. č 6/10 zo dňa 18.11.2011 a zmeneným rozpočtom na rok 
2011 nasledovne : 
 

Poradové 
číslo zmeny 
rozpočtu 

Dátum 
zmeny 
rozpočtu 
rozpočtovým 
opatrením 

Zmena rozpočtu rozpočtovým 
opatrením schválená uznesením 
číslo 
- rozpočtové opatrenie podľa § 14 
ods. 2 písm. a) b) c) 

Zmena rozpočtu 
oproti 

schválenému 
rozpočtu v 

príjmoch v €  

Zmena rozpočtu 
oproti 

schválenému 
rozpočtu vo 

výdavkoch v €  
1. 05.03.2011 Uznesenie  3/11 35.000,00 35.000,00 
2. 27.06.2011                   5/11 45.000,00 45.000,00 
3. 23.09.2011                   6/11 45.000,00 45.000,00 
4. 11.12.2011                   8/11 129.124,00 129.124,00 

 
 

Pri spracovaní odborného stanoviska k záverečnému účtu obce som posudzovala, či záverečný účet 
obce obsahuje tieto náležitosti upravené ustanovením § 16 ods. 5 zákona č. 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 ) : 

a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách, 
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. 

 

Záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových 
pravidlách a to : 

plnenie bežných príjmov a bežných výdavkov, teda plnenie bežného rozpočtu, 
- plnenie kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov, teda plnenie kapitálového rozpočtu, 
- údaje o realizovaných finančných operáciách a v súlade s rozpočtovou klasifikáciou. 

 

Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný s príjmami vo výške 62.622,00 € a s výdavkami vo výške 
62.622,00 €. 

Zmeny rozpočtu obce vychádzali zo skutočného naplňovania príjmov a výdavkov od začiatku roka, 
pričom priniesli očakávaný ekonomický a verejnoprospešný efekt, čo sa prejavilo v plnení rozpočtu obce. 

Príjmy obce boli v roku 2011 dosiahnuté v celkovej výške 187.399,00 €, z čoho : 
 

bežné príjmy:  70.166,00 € 
kapitálové príjmy :  82.683,00€ 
finančné operácie     34.550,00 € 

 

Bežné príjmy v objeme 187.399,00 € boli splnené na 97,73 %. Vlastné daňové príjmy obce tvorili ich 
podielové dane, daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za ubytovanie, poplatok za komunálny odpad a drobný 
stavebný odpad. Daňové príjmy sú v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce o miestnych daniach. 



Nedaňové príjmy predstavovali - príjem z vlastníctva majetku a z administratívnych poplatkov a iných 
poplatkov a platieb. Vlastné príjmy obce tvorili sumu 54.237,00 €.Ostatné príjmy obce tvorené dotáciami zo 
štátneho rozpočtu ( na prenesený výkon štátnej správy pre oblasť školstva, stavebného úradu, registra 
obyvateľstva, životného prostredia, starostlivosti o vojnové hroby, sociálneho zabezpečenia ) predstavovali 
sumu 15.929,00 €. 

 

Ďalšie príjmy podľa skutočnosti predstavujú : Európsky fond regionálneho rozvoja ..../.......... €, 
Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufin. zo ŠR ...../...... €, Európsky sociálny fond ....../........ €, 
Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR ......../......... €, Európsky poľnohospodársky fond pre 
rozvoj vidieka –nenávratný príspevok - spolufinancovanie zo ŠR 82.683,07 €, z toho 62.012,30 z EPFRV 
 t.j. 75 %  a  20.670,77 zo ŠR čo  je 25% z celkových oprávnených nákladoch. 

 

Kapitálové príjmy v objeme 82.683,00 € boli splnené na 100 % . V uvedený príjmoch je zahrnutá 
kapitálová dotácia pre obec na : revitalizáciu spoločnej budovy Ocú, kultúrneho domu a požiarnej zbrojnice. 

 

Podľa rozboru plnenia výdavkov za rok 2011 výdavky celkom obec čerpala v roku 2011 v objeme 
187.106,00 € čo predstavuje 97,58 % plánovaného čerpania.  

 

Výdavky nadväzovali na príjmy v dôsledku ich potreby, opodstatnenosti a účelovosti. Pri plnení 
výdavkov sa dodržiaval schválený rozpočet obce a pri všetkých výdavkov bola vykonaná predbežná finančná 
kontrola. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 67.482,00 €, t.j. 98,62 % z plánovaného rozpočtu 68.423,00 €  

 
Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 38.352,00 € čo predstavuje 97,24 % z plánovaného 

rozpočtu 39.439,00 € a boli použité najmä na revitalizáciu spoločnej budovy Ocú, kultúrneho domu 
a požiarnej zbrojnice. 

 

 Pri čerpaní výdavkov obec dodržala zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Finančné výdavky  v roku 2011 boli vo výške 81.272,00 € čo predstavuje 96,89 % z plánovaného 
rozpočtu 83.884,00 €. 

Finančným výdavkom obce bolo splácanie preklenovacieho úveru. 
 

Hospodárenie obce v roku 2011 bolo ukončené prebytkom vo výške 293,00 €.Zostatok príjmov 
finančných operácií bol k 31.12.2011 vo výške -46.722,00 €. 

• Prebytok rozpočtového hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 10 ods.3.písm a) a b) zákona 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení n.p. vo výške 590,93 € je zdrojom rezervného fondu. 
Zostatok finančných operácií v sume -46.722,00 € bol v roku 2011 spôsobený prijatým krátkodobým 

preklenovacím bankovým úverom na financovanie revitalizáciu spoločnej budovy Ocú, kultúrneho domu 
a požiarnej zbrojnice, jeho splácaním a splácaním dlhodobého bankového úveru prijatého v minulých rokoch 
a dlhodobého finančného prenájmu - lízing. 

Zostatok finančných operácií je v zmysle § 15 ods.l písm. c) zákona č.583/2001 Z.z. zdrojom 
rezervného fondu. 

 

Odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváľiť presun prostriedkov do rezervného fondu zo zostatku 
finančných operácií z roku 2011 vo výške 293 €. 

 



Obec finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným a založeným 
právnickým osobám . 

 

Obec v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce neposkytla dotácie žiadnym podnikateľom na 
podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešný účel vo výške ......./........ € : 
............./.............. 

 

Záverečný účet obsahuje bilanciu aktív a pasív k 31.12.2011. Z hľadiska pohybu dlhodobého majetku 
konštatujem, že nenastal veľký pohyb na jednotlivých účtovných položkách majetku obce. Hodnota 
pohľadávok je 61,00... €, z toho : ........../............ 

 

Krátkodobé záväzky predstavujú sumu 6.288,00 € a dlhodobé záväzky .../... €.  

Zostatok úverov k 31.12.2011. predstavoval sumu 25.976,00 €.  
 

Pri spracovaní stanoviska k záverečnému účtu som vychádzala z dokumentov tvoriacich databázu 
ekonomických údajov a informácií, ktoré sú spracované podľa jednotného výkazníctva a v súlade so zákonom 
o rozpočtových pravidlách. Vykazovanie záverečného účtu je správne po vecnej i formálnej stránke, účtovné 
výkazy sú spracované na schválených formulároch a obsahujú potrebné náležitosti. Príjmy a výdavky obce sú 
členené podľa rozpočtovej klasifikácie platnej pre rozpočtový rok 2011.

V Malej Čiernej dňa 16.05.2012 

 
 
 
 

 

Ročná účtovná závierka zatiaľ nebola overená audítorom podľa ustanovenia § 16 ods. 2 
zákona o rozpočtových pravidlách. 

 

Obec v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a ustanovením § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách zverejnila návrh 
záverečného účtu obce na rok 2011 zákonným spôsobom tak, že ho zverejnila pred jeho schválením 
obecným zastupiteľstvom na 15 dní spôsobom v obci obvyklým. 

 

Na základe uvedených skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu v Malej Čiernej. 
schváliť bez výhrad záverečný účet obce za rok 2011. 


