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Stanovisko  hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu                                                                                 

Obce Súľov-Hradná  za rok 2020 

Záverečným účtom obce rozumieme súhrnné spracovanie údajov charakterizujúcich 

rozpočtové hospodárenie obce za príslušný kalendárny rok, ktorého povinnosť zostavenia 

určuje § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Odborné stanovisko k danej problematike – ako hlavná kontrolórka – predkladám v súlade s § 

18f, ods. 1, písmeno c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov.  

 

 

I. VÝCHODISKA SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU 

ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

 

Účelom stanoviska hlavného kontrolóra je odborné posúdenie všetkých aspektov a náležitostí 

predloženého návrhu záverečného účtu, ktorými musí záverečný účet obce zo zákona 

disponovať. 

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu Obce Súľov-Hradná za rok 2020 

1.1 Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi  

Návrh záverečného účtu Obce Súľov-Hradná  za rok 2020 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 Súľov-Hradná    

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  

Obec má 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 

termíne do 31.12.2021. 

 

 

 

II. Spracovanie záverečného účtu 
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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 

Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného 

zastupiteľstva  č.  86/2019 zo dňa 13.12.2019  ako prebytkový. Schválený rozpočet obce bol v 

priebehu rozpočtového roka upravovaný na základe osemnástich rozpočtových opatrení. 

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.

  

Rozpočet obce k 31.12.2020 v eurách 

 

 Schválený rozpočet  Rozpočet po zmenách 

Príjmy celkom 1017278,25 2086410,98 

z toho :   

Bežné príjmy 1 010 968,25 1 111 208,63 

Kapitálové príjmy 0,00 347 507,57 

Finančné príjmy 0,00 567 044,52 
Príjmy RO s právnou subjektivitou 6 310,00 60 650,26 

Výdavky celkom 997 539,55  1 953 315,23 

z toho :   

Bežné výdavky 301 617,11 358 207,26 

Kapitálové výdavky 2 000,00 514 277,56 

Finančné výdavky 32 338,44 328 719,81 
Výdavky RO s právnou subjektivitou 661584,00 752 110,60 

Rozpočtové hospodárenie obce 19 738,70 133 095,75 

 

V záujme vývoja a hospodárenia obce je dôležité vykonávať priebežné a následné vykonávanie 

kontroly z hľadiska zákonnosti, predovšetkým so zameraním sa na dodržiavanie hospodárnosti, 

efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Neschválením rozpočtového opatrenia č. 18/2020 došlo k 

porušeniu rozpočtových pravidiel a to tým, že obec uhradila pokutu 1 000 EUR Inšpektorátu 

životného prostredia Žilina nad rámec schváleného rozpočtu. 

 

2. NÁVRH NA POUŽITIE ZOSTATKOV NA ÚČTOCH OBCE A FINANČNÉ 

USPORIADANIE VÝSLEDKOV HOSPODÁRENIA  OBCE ZA ROK 2020 

 

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. Pod príjmami a 

výdavkami rozpočtu sa chápu bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové 
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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 110 751,13 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 niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný :  

- z finančných operácií  243 846,88 EUR 

 

Zostatok  finančných operácií v sume 243 846,88 EUR bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 110 751,13 EUR 

 

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 79 317,65  EUR navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu        79 317,65  EUR  

 

Na základe uvedených skutočností je skutočná tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 

79 317,65 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.  

 

Rezervný fond Suma v € 

KZ k 31.12.2020 22 425,21             

 

Sociálny fond 

 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v € 

KZ k 31.12.2020 541,48   

 

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 

 

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

2020 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 2020 v podmienkach obecnej samosprávy obce Súľov-Hradná splnené. 
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4. BILANCIA AKTÍV A PASÍV 

Zo súvahového stavu vykázaného k 31.12.2020 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 31.12.2020.  

 

5. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH 

 

Obec Súľov-Hradná  neposkytla v roku 2020 žiadne záruky.  

 

 

6.  PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ 

 
Obec Súľov-Hradná  v roku 2020 nevykonávala podnikateľskú činnosť. 

 

 

7.  ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ  

 

Záverečný účet neobsahuje údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2020, 

nakoľko Obec Súľov-Hradná  nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie. 

  

 

8. ZÁVER 

 

Ak nastala zmena použitia prostriedkov určených v schválenom rozpočte obce bez 

predchádzajúceho odsúhlasenia obecným zastupiteľstvom, je to dôvod na to, aby hlavný 

kontrolór v odbornom stanovisku odporučil obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet 

s výhradou. Prerokovanie záverečného účtu obce možno uzavrieť podľa § 16 ods. 10 zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (ďalej len „zákon o 

rozpočtových pravidlách“) výrokom:  

 

a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad alebo  

b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.  

 

Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné podľa § 16 ods. 11 

zákona o rozpočtových pravidlách prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.  

 

V prípade, že obecné zastupiteľstvo neprijme žiadne opatrenia na nápravu nedostatkov, pôjde 

o porušenia zákona o rozpočtových pravidlách a Ministerstvo financií SR môže uložiť pokutu 

podľa § 20 tohto zákona až do výšky 33.000 EUR v lehote do piatich rokov odo dňa 

preukázaného zistenia porušenia povinnosti.  

 

Výsledky hospodárenia obce Súľov - Hradná za rok 2020, z nich vypracovaný návrh na  
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schválenie záverečného účtu a na finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia obce za 

rok 2020, odporúčam obecnému zastupiteľstvu  

 

„celoročné hospodárenie schváliť s výhradou“. 

 

 

Moja výhrada vyplýva z údajov uvedených v predloženom materiáli. Jedná sa hlavne o 

nerešpektovanie Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. 

 

 

 

  

  

  

Súľov-Hradná, 13. 05. 2021 

 

 

 

 

 

                                                        Bc.  Jozefína  Šipková 

                                                                                            hlavný kontrolór obce 

 


