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Stanovisko hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu a plneniu rozpočtu 

obce Malá Čierna  za rok 2013 
 

V rozpočtovom roku 2013 obec Malá Čierna hospodárila podľa rozpočtu obce, ktorý bol 
schválený uznesením Obecného zastupiteľstva podľa par. 10 odsek 7,  zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.   

Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný.  
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) 

1. 31.3.2013 Uznesenie č. 1/13 
2. 28.6.2013 Uznesenie  č. 2/2013 
3. 18.10.2013 Uznesenie č. 3/2013 
4. 13.12.2013 Uznesenie č. 5/2013 

 
Pri spracovaní odborného stanoviska k záverečnému účtu obce sa posudzuje, či záverečný účet obce 

obsahuje  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: 

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 Rozpočet po zmenách 
Príjmy celkom 66 950 70 221 
 z toho:   
   Bežné príjmy 66 950 70 221 
   Kapitálové príjmy   
   Finančné príjmy   
Výdavky celkom 66 950 70 221 
  z toho:   
  Bežné výdavky 63 050 67 810 
  Kapitálové výdavky 2 400 911 
 Finančné  výdavky 1 500 1 500 
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Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný s príjmami vo výške 70 221 €  a  s  výdavkami vo výške                  
. Skutočnosť:  70 221 €, čo je plnenie na  100% . 

 
 

 Rozpočet Skutočnosť 
Príjmy celkom 70 221 69 929,49 
  z toho   
  Bežné príjmy 70 221 69 929,49 
  Kapitálové príjmy   
  Finančné príjmy   
Výdavky celkom 83 350 68 591,71 
  z toho   
  Bežné výdavky 67 810 67 009,95 
  Kapitálové výdavky      911     179,50 
  Finančné výdavky  1 500  1 402,26 
Hospodárenie obce         0  1 337,78 

 
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 za rok 2013:      

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013  % plnenia    
70 221 69 929,49 99,58    

      
1) Bežné príjmy - daňové:      

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013  % plnenia    
64 530 64 452,09 99,88    

 Bežné príjmy tvoria prostriedky zo ŠR, daň z pozemkov a stavieb, daň za psa  
 a poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.    
      
2) Bežné príjmy - 
nedaňové:      

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013  % plnenia    
3 085 2 918,52 94,60    

Bežné príjmy sú z nájomného z prenajatých budov, priestorov, objektov a správne 
poplatky.   
      
3) Bežné príjmy - ostatné:      

Rozpočet na rok 203 Skutočnosť k 31.12.2013  % plnenia    
2 606 2 558,88 98,19    

      
4) Kapitálové príjmy      

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013  % plnenia    
0 0     

V roku 2013 boli získané granty a transfery od Pôdohosp. Plat. agentúry    
a Žilinského samosprávneho kraja     

 
 
Podľa   rozboru plnenia výdavkov za rok 2013 výdavky celkom obec čerpala v roku 2013 v objeme 
68 591,71  € čo predstavuje  97,68 % plánovaného čerpania.  
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Výdavky  za rok 2013:  
Rozpo čet na rok 2013  Skuto čnos ť k 31.12.2013  % plnenia 

70 221 68 591,71 97,68 
   
1) Bežné príjmy:   
Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013  % plnenia 

67 810 67 019,95 98,82 
 Bežné výdavky boli použité na výdavky verejnej správy, požiarnu ochranu,  
 cesty, osvetlenie, sociálne zabezpečenie.  
   
2) Kapitálové výdavky:   
Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013  % plnenia 

911 179,50 19,70 
   
   
3) Výdavkové finančné operácie:  
Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013  % plnenia 

1 500 1 402,26 93,48 
Výdavky boli čerpané na splácanie dlhodobého a krátkodobého úveru. 
   

 

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.  

 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. 

 
Finančným výdavkom obce bolo splácanie dlhodobého úveru. 
 

Hospodárenie obce v roku 2013 bolo ukončené prebytkom vo výške 1 337,78 €. 

• 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 1 337,78 € je zdrojom rezervného fondu. 
 
Zostatok finančných operácií je v zmysle § 15 ods.l písm. c) zákona č.583/2001 Z.z. zdrojom 
rezervného fondu. 

 

 

Obec v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce neposkytla dotácie žiadnym podnikateľom na 
podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešný účel.  
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Záverečný účet obsahuje bilanciu aktív a pasív k 31.12.2013.  

 
 

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013  
   
Aktíva   
   
  ZS k 1.1.2013 KZ k 31.12.2013 
Majetok spolu                 209 135,48                     198 243,38 
Neobežný majetok spolu                 206 354,71                     194 571,71 
   z toho     
   Dlhodobý nehmotný     
   Dlhodobý hmotný                  145 417,87                     133 634,87 
   Dlhodobý finančný                    60 936,84                       60 936,84 
Obežný majetok spolu                      2 517,77                            3 209,44 
   z toho     
   Zásoby     
   Zúčt. medzi subj. VS                         125,61                               170,86 
   Dlhodobé pohľadávky     
   Krátkodobé pohľadávky                         686,35                                  0     
   Finančné účty                      1 705,81                            3 038,58  
Časové rozlíšenie                         263,00                               462,23    
   

 
Z hľadiska pohybu dlhodobého majetku konštatujem, že nebol značný  pohyb na jednotlivých 

účtovných položkách majetku obce.  

 
 
Zostatok úverov k 31.12.2013 predstavoval sumu  12 397,51 €.  
 

Pasíva   
   
  ZS k 1.1.2012 KZ k 31.12.2012 
Vlast. Imanie a záv spolu                 209 135,4 8              198 243,38 
Vlastné imanie                    97050,19                93 712,80 
   z toho     
   Oceňovacie rozdiely     
   Fondy     
   Výsledok hospodárenia                   97 050,19                93 712,80 
Záväzky                   17 774,97                15 873,86  
   z toho     
   Rezervy                        684,00                      693,00  
   Zúčtovanie medzi subjektami VS                                                           
   Dlhodobé záväzky                          41,78                        35,94  
   Krátkodobé záväzky                     3 249,42                   2 747,41  
   Bankové úvery a Finančné účty                   13 799,77                12 397,51 
Časové rozlíšenie                   94 310,32                88 656,72 
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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 2013.

 
 
 
 

Navrhujem uznesenie: 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 1 337,78 €, zisteného  

podľa ustanovenia par. 10, odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových  

pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších  

predpisov na:  

- tvorba rezervného fondu v sume 1 337,78 € 

 
 
V Malej Čiernej, dňa 28.3.2014  
 
 
Ing. Zlatica Skákalová 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

Ročná účtovná závierka zatiaľ bola 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 2012 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 2013. Návrh uznesenia:  

Ročná účtovná závierka zatiaľ bola 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 2012 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 2013. Návrh uznesenia:  


