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STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA 

k návrhu záverečného účtu obce Bacúch za rok 2019 
 

 

Stanovisko je spracované v zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o obecnom zriadení“ a v súlade s § 9 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 územnej samosprávy“). 

 

 

A/ VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA 
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu Záverečného 

účtu za rok 2019 z dvoch hľadísk: 

 

 

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu 

 

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade o zákonom č. 523 / 2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 

Návrh záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov: 

• č. 582 / 2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov, na základe ktorého bolo vydané všeobecne 

záväzné nariadenie obce Bacúch o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, 

• č. 564 / 2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

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

v znení neskorších predpisov, 

• a ostatných súvisiacich právnych predpisov. 

 

 

1.2. Súlad s vnútornými predpismi obce 

Návrh záverečného účtu obce bol spracovaný v súlade s vnútornými predpismi obce (Zásady 

hospodárenia s majetkom obce, Smernica pre vedenie účtovníctva, Smernica o finančnej 

kontrole) 

 

 

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 

Návrh záverečného účtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom na úradnej tabuli pred 

obecným úradom a na webovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote dňa 28.05.2019, t. j. 

najmenej 15 dní pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve v súlade s § 9 ods. 2 zákona 

o obecnom zriadení. 

 

 

1.4. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce 

Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy splnila 

povinnosť dať si overiť účtovnú závierku audítorom podľa zákona o obecnom zriadení 

(§ 9 ods. 4). Audit prebehol dňa: 28.05.2019. 
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2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu 

 

      Obce pri vedení účtovníctva a zostavovaní účtovnej závierky postupujú podľa týchto  

      opatrení, ktoré vydáva MF SR:  

 

 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. 

MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania 

a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové 

organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.. 

 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. 

MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní 

a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto 

predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, 

štátne fondy, obce a vyššie územné celky. 

 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. októbra 2019 č. 

MF/013593/2019-421, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenia MF SR č. 

MF/010175/2004 – 42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická 

klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov, ktorá je záväzná pri 

zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.  

 

Návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s opatrením 

Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF / 010175 / 2004 – 42, ktorým sa ustanovuje 

druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších 

predpisov, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.  

 

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa ust. § 16 zák. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 

ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, hospodárenie fondov obce, výsledok 

hospodárenia ku dňu 31.12.2019 a jeho vysporiadanie a bilanciu aktív a pasív. 

 

 

 

B / SPRACOVANIE NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 
 

Obec postupovala podľa ust. § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po 

skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného 

účtu obce. V súlade s ust. § 16  ods. 2 citovaného zákona finančne usporiadala svoje hospodárenie 

vrátane finančných vzťahov k  právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu a 

usporiadala finančné vzťahy k ŠR. Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné 

náležitosti podľa ust. § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: 

 

 

 údaje o plnení rozpočtu v členení podľa ust. § 10 ods. 3 cit. zákona v súlade s rozpočtovou 

klasifikáciou, 

 výsledok hospodárenia ku dňu 31.12.2019 a jeho vysporiadanie, 

 hospodárenie fondov obce, 

 aktíva a pasíva obce, 

 náklady a výnosy obce. 

 

Prehľad o stave a vývoji dlhu - boli len krátkodobé záväzky uvedené v pasívach. Údaje o nákladoch 

a výnosoch podnikateľskej činnosti a prehľad o poskytnutých zárukách ako aj údaje o hospodárení 
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príspevkových organizácií návrh záverečného účtu neobsahuje, nakoľko obec navykonáva 

podnikateľskú činnosť a neposkytla žiadne záruky a nemá príspevkovú organizáciu. 

 

 

1. Údaje o plnení rozpočtu 
 

- Finančné hospodárenie obce Bacúch sa riadilo 

- rozpočtom obce, ktorý bol schválený uznesením 

- obecného zastupiteľstva obce Bacúch dňa 13.12.2018 uznesením č. 29. Bežný rozpočet bol 

- zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 94.263 EUR. 

- Schválený rozpočet bol v priebehu roka upravovaný rozpočtovými opatreniami: 

- a) rozpočtové opatrenie 1/2019 zo dňa 1.3.2019 schválené starostom obce 

- b) rozpočtové opatrenie 2/2019 schválené OZ uznesením č. 61 zo dňa 25.04.2019 

- c) rozpočtové opatrenie 3/2019 schválené OZ uznesením č. 72 zo dňa 27.06.2019 

- d) rozpočtové opatrenie 4/2019 schválené OZ uznesením č. 81 zo dňa 26.09.2019 

- e) rozpočtové opatrenie 5/2019 schválené OZ uznesením č. 108 zo dňa 11.12.2019 

-  

 

   Prehľad schváleného rozpočtu a jeho zmien v priebehu roka 2019    v celých EUR 

 Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežný rozpočet: 

- bežné príjmy 

- bežné výdavky 

      Hospodárenie za bežný rozpočet  

 

468.730              

468.730                          

0 

 

502.332                   

500.692                     

1.640 

Kapitálový rozpočet: 

- kapitálové príjmy 

- kapitálové výdavky   

 Hospodárenie za kapitálový rozpočet – schodkový 

 

63.321               

157.584                 

-94.263 

 

54.739                       

236.574                 

-181.835 

Hospodárenie rozpočtu celkom – schodok: -94.263 - 180.195 

Finančné operácie: 

- príjmové finančné operácie 

- výdavkové finančné operácie 

 

94.263                               

0 

 

180.195                         

0 

Príjmy celkom: 626.314 737.266 

Výdavky celkom: 626.314 737.266 
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 Plnenie príjmov na rok 2019 

 

Schválený rozpočet                     

na rok 2019 

Upravený rozpočet 

na rok 2019 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

468.730 502.332 505.934 101 

 

 

 Čerpanie výdavkov za rok 2019  

Schválený rozpočet         

na rok 2019 

Upravený rozpočet 

na rok 2019 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

468.730               500.692 426.135 85 

 

 

Rozpočet bol zostavený v zmysle § 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

jeho vnútorné členenie je v súlade s týmto zákonom. Obsahuje bežný a kapitálový rozpočet 

v členení na príjmy a výdavky a finančné operácie. V rozpočte sú vyjadrené finančné  vzťahy 

k ŠR  v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k právnickým 

osobám, ktorým sa poskytli prostriedky z rozpočtu obce.  

 

 

 Kapitálové príjmy  

Schválený rozpočet                        

na rok 2019 

Upravený rozpočet 

na rok 2019 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

63.321 54.739 20.000 37 

 

 Kapitálové výdavky                                                                                                                          

Schválený rozpočet                

na rok 2019 

Upravený rozpočet 

na rok 2019 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

157.584               236.574                  236.574 59 
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2. Výsledok hospodárenia 
 

 Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Čerpanie 

rozpočtu 

Bežný rozpočet: 

- bežné príjmy 

- bežné výdavky 

           Hospodárenie za bežný rozpočet 

 

468.730 468.730                         

0 

 

  502.332 

500.692 

1.640 

 

505.933,81 

426.135,19 

79.798,62 

Kapitálový rozpočet: 

- kapitálové príjmy 

- kapitálové výdavky  

       Hospodárenie za kapitálový rozpočet 

 

63.321 

157.584                  

-94.263 

 

54.739 

236.574                   

-181.835 

 

20.000,00 

138.676,65  

-118.676,65 

Hospodárenie rozpočtu  -94.263     -180.195  -38.878,03 

Finančné operácie: 

- príjmové finančné operácie 

- výdavkové finančné operácie 

 

94.263                

0 

 

180.195                

0 

 

130.087,16  

0,00 

Príjmy celkom: 626.314 737.266 656.020,97 

Výdavky celkom:  626.314 737.266 564.811,84 

Disponibilné zdroje rozpočtu: 

Vyňaté nevyčerpané prostriedky účelovo určené na 

kapitálové výdavky z MV SR)                                

Disponibilné zdroje po vyňatí: 

0                0 91.209,13    

20.663,60     

70.545,53 

 

Disponibilné zdroje k 31.12.2019: 

1. Základný bežný účet (analyt. účet 22101/B)  76.494,04 € /Pozn.2 

2. Základný bežný účet pre prenesený výkon (22104)                       8.663,60 € 

3. Úroky z vkladov na BÚ fondov (anal. účet 221 01/E)                   2.616,32 € 

4. Úroky z vkladov na BÚ fondov (anal. účet 221 0311)                  1.723,79 € 

5. Úroky z vkladov na BÚ fondov (anal. účet 221 0321)                  1.723,79 € 

6. Stav pokladne                                                                                0,00 € 

7. Peniaze na ceste                                                                            0,00 € 

8. Cudzie platby pripísané                                                              -13,29 € 
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Spolu:                                                                                        91.209,13 € 

 

Vysporiadanie schodku hospodárenia  

 

Schodok rozpočtového hospodárenia v sume 38.878,03 eur bol v priebehu roka 2019 

vysporiadaný príjmovými finančnými operáciami v sume 130.087,16 eur (tieto boli súčasťou 

zadania schváleného a upravovaného rozpočtu). Z tohto dôvodu disponibilné zdroje rozpočtu, 

ktoré vznikli rozdielom schodku a príjmovými operáciami vo výške 91.209,13 eur po vyňatí 

25 nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR účelovo určených (z MV SR na rekonštrukciu hasične 

a z MF SR na rekonštrukciu elektroinštalácie kultúrneho domu, nevyčerpaný transfer 

ÚPSVaR na stravu žiakov v celkovej výške 20.663,60 eur), to je sumu 70.545,53 eur 

navrhujem previesť do fondu rozvoja obce. 

 

3. Hospodárenie fondov 
V roku 2019 obec tvorila vlastné mimorozpočtové peňažné fondy: 

 

 Stav 1.1 Tvorba Čerpanie Stav k 31.12. 

Rezervný fond         96.819,98 8.775,00      105.594,98 

Fond pre rozvoj obce 461.825,23 78.964,60 101.372,43 439.417,40         

Sociálny fond 134,37 2.385,54    2.413,74 162,57 

 

4. Bilancia aktív a pasív 

AKTÍVA  v celých EUR                                                       brutto korekcia netto 

a) Neobežný majetok  vrátane obstarania spolu                  

z toho: 

   1.dlhodobý  nehmotný majetok     

   2.dlhodobý hmotný majetok 

   3.dlhodobý finančný majetok                                      

3.062.309 

 

 1.115 

2.869.467 

191.726 

607.802 

 

 1.115 

606.686 
 

2.454.507  

 

0  

2.262.781 

191.726 

b) Obežný majetok spolu  

z toho: 

   1. zásoby 

   2. zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy                                                                                                              

   3. dlhodobé pohľadávky  

   4. krátkodobé pohľadávky/ Pozn.1 

   5. finančný majetok (peniaze, účty, ceniny)/Pozn.2                                               

   6. poskyt. návratné fin. výpomoci dlhodobé                         

   7. poskyt. návratné fin. výpomoci krátkodobé                                                               

678.781 

 

0 

 

0 
19.229 

659.552 
 

 

 

 678.781 

 

0 

 

0 
19.229 

659.552 
 

c) Časové rozlíšenie 1.916  1.916 

d) Vzťahy k účtom štátnej pokladnice    

Celkom: 3.743.007 607.802 3.135.205 
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PASÍVA  v celých EUR                                                       poznámky 

a)Vlastné imanie                             

z toho:           

   1. nevysporiadaný výsledok hosp. min. rokov                                      

   2. výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                                  

 

1.756.683  
 

1.708.028 
48.655 

 

b)Záväzky                                                              

z toho: 
1. krátkodobé rezervy  

2. dlhodobé záväzky  

3. krátkodobé záväzky  

4. zúčtovacie vzťahy  

5. bankové úvery a výpomoci     

64.569  

 

 

163    

63.770  

636 

 

 
 

Soc. fond 
dodávatelia, 

mzdy12/2019 

 

c) Časové rozlíšenie 1.313.953 Výnosy budúcich. období 

Celkom: 3.135.205  

 

 

 

5. Hospodársky výsledok v celých eurách  

Celkové výnosy  rok 2019 

 

Celkové náklady rok  2019 Kladný výsledok 

hospodárenia 

551 031.54 502 376.73 48 654.81 

 

 

 

 

C / UŠETRENÉ A PREKROČENÉ NÁKLADY ZA ROK 2019 

 

Oceňujem začlenenie hodnotenia priorít rozpočtu! Hodnotenie plnenia (resp. v tomto prípade skôr 

neplnenia) priorít veľa vypovedá o činnosti obce ako takej. 

Nakoľko v rozpočte došlo aj k prekročeniu, alebo nevyčerpaniu niektorých položiek. Chcem 

upozorniť na tie, ktoré svojim rozdielov v svojej konečnej hodnote spravili aspoň 1.000 €. 

 

PRÍJMY BEŽNÝ ROZPOČET 
Príjmy v bežnom rozpočte boli naplnené na 101%.  

 Došlo k navýšeniu príjmov najmä v týchto položkách (prišlo viac príjmov, ako sa 

rozpočtovalo):  

o Výnos dane z príjmov poukázaný obci cca 35.000 €. 

o  Granty cca 1.000 €. 
o Zo štátneho rozpočtu na ZŠ (normatív) cca 2.500 €. 
o Zo štátneho rozpočtu na ZŠ (asistent učiteľa) cca 1.000 €. 
o Zo štátneho rozpočtu (ÚPSVaR) cca 2.700 €. 
o Zo štátneho rozpočtu na rodiny v HN,strava ZŠ o cca 2.500 € (strava od štátu). 
o celkovo boli príjmy vyššie oproti schválenému rozpočtu o cca 37.200 €. 
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 Došlo k nižšiemu plneniu príjmov najmä v týchto položkách (prišlo menej príjmov, ako sa 

rozpočtovalo):  

o Opatrovateľské služby (úhrady) o cca 1.000 €. Tu chcem podotknúť, že táto 

položka pravidelne rok od roku klesá, vlani o 3 500 €. 

o Za stravné (na potraviny) o cca 2.500 € (začal platiť obedy štát). 
 

 

VÝDAVKY 

Výdavková časť rozpočtu bola naplnená na 85 %. 

 Ušetrilo sa v týchto položkách, citujem len najvýznamnejšie: 

o OcÚ-poistné do VšZP cca 1.000 €, 

o energie cca 2.500 €, 

o Rozvojové projekty/štúdie, expertízy, posudky cca 3.000 €, 

o Odmeny na základe dohôd cca 1.500 €, 

o Údržba ciest 6.000 € 

o ochrana živ. prostredia 1.500 € 

o bývanie a občianska vybavenosť 10.000 €,(údržba objektov) 

o kultúra, šport celkom ušetrené 4 000 €,(kultúrne podujatia), 

o opatrovateľská služba cca 8 000 €, (najmä platy). 

o  celkovo sa ušetrilo cca 175.000 € 

 K významnému prečerpaniu  

o bývanie a občianska vybavenosť 3.500 €,(VPS platy) 

o vzdelávanie o 4.500 € 

 

 

 

 

REKAPITULÁCIA 

 

Príjmy do rozpočtu 2019 boli  uskutočnené na 101 %. 

Výdavky z rozpočtu 2019 boli čerpané na 85 %. 

 

 

 

D / ZHRNUTIE 

 

Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - 

zákonom č. 523/2004 zákon  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583 / 2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  

 

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými 

predpismi obce.  

 

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej 

lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369 / 1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

Riadna účtovná závierka a hospodárenie obce boli v súlade s § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a 

§  16 ods. 3 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overené audítorom. 
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E / ZÁVER 

V zmysle ust. § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam 

obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Bacúch za rok 2019 

výrokom 

 

 

 

 

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 

 

 

 

V Bacúchu: 22.6.2020 

Vypracovala: Ing. Soňa Bridišová  

 

       .....................................................................

         Ing. Soňa Bridišová 

        hlavná kontrolórka obce Bacúch 


