
 1 

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2018 
 

V zmysle § 18 ods. 1 pism. c) zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

predkladám 

 

odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Topoľa za rok 2018. 

 

Odborné stanovisko som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce za 

rok 2018. Návrh bol zverejnený dňa 11.06.2019 na úradnej tabuli. 

 

Návrh záverečného účtu obce Topoľa za rok 2018 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. Návrh záverečného 

účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy  a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy. 

 

Hlavný kontrolór v stanovisku hodnotí: 

- náležitosti návrhu záverečného účtu obce 

- údaje o plnení rozpočtu 

- aktíva a pasíva 

- stav a vývoj dlhu 

- hospodárenie príspevkových organizácii v pôsobnosti obce 

- poskytnuté záruky 

- náklady a výnosy podnikateľskej činnosti 

 

NÁLEŽITOSTI NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

 

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových 

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

ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad 

o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácii. 

 

Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia 

MF SR č. MF-0101752004 – 42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická 

klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná  pri zostavovaní, sledovaní 

a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy. 

 

Obec spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu príjmov 

podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a položky. Návrh záverečného 

účtu v oblasti plnenia rozpočtu výdavkov spracovala a predložila podľa funkčnej klasifikácie 

na úrovni oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni 

hlavnej kategórie. 

 

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

a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracovala do 

záverečného účtu obce. V súlade s §16 ods. 2 cit. Zákona finančne usporiadala svoje 

hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytla prostriedky zo 

svojho rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom, rozpočtom iných 

obcí a k rozpočtu VUC. Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti 
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podľa §16 ods. 5 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, a to údaje o plnení 

rozpočtu v členení podľa §10 ods. 3 cit. Zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, 

bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu. 

 

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a prehľad o poskytnutých zárukách 

návrh rozpočtu neobsahuje, pretože obec nevykonáva podnikateľskú činnosť a neposkytla 

žiadne záruky v zmysle všeobecne právnych predpisov. 

 

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU 

 

Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením č.30/2017 

obecného zastupiteľstva prijatého na riadnom zasadnutí OZ dňa  15.12.2017. 

Schválený rozpočet obce bol v priebehu roka upravovaný na základe štyroch uznesení, a to: 

 

Uznesenie č.2/2018 schválené OZ dňa 20/3/2018; 

Uznesenie č.9/2018 schválené OZ dňa 28/6/2018; 

Uznesenie č.18/2018 schválené OZ dňa 04/9/2018; 

Uznesenie č.31/2018 schválené OZ dňa 24/11/2018; 

 

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE 

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce     údaje v eur 

 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Upravený 

rozpočet 

Schválený 

rozpočet 

Bežné príjmy   75 296 75 296 53 346 

Bežné výdavky  63 460 64 837 53 346 

Prebytok bežného rozpočtu  11 836 10 459 0 

Kapitálové príjmy   158 931 158 931 0 

Kapitálové výdavky  165 482 165 484 0 

Schodok kapitálového rozpočtu -6 551 -6 553 0 

Rozpočtové hospodárenie - 

prebytok 
5 285 

3 906 
0 

Príjmové FO   0 0 0 

Výdavkové FO  0 0 0 

Prebytok finančných operácií  0 0 0 

SPOLU PRÍJMY 234 227 234 227 53 346 

SPOLU VÝDAVKY 228 942 230 321 53 346 

 

Plnenie rozpočtu príjmov: 

 

100 Daňové príjmy 

Významnou položkou v hospodárení obce tvoria daňové príjmy, z toho hlavne podielové 

dane, ktoré boli naplnené na 105 % v porovnaní s upraveným rozpočtom. Skutočný príjem 

z podielových daní bol 34 462 €, čo predstavuje z bežných príjmov obce 45,7 %. 

 

Prepočet výnosov dane pre jednotlivé obce vykonáva daňový úrad mesačne na základe 

kritérií, ktoré určil štát Nariadením vlády č. 668/2004. Výška podielových daní závisí od: 

- počtu obyvateľov s trvalým pobytom, prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky; 

- počtu žiakov; 

- počtu obyvateľov s trvalým pobytom nad 62 rokov; 
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Plnenie dane z nehnuteľností bolo na úrovni 96 %,   

 

Porovnanie stavu celkových daňových nedoplatkov  

 

Daňové nedoplatky 
k 31.12.2017 k 31.12.2018 rozdiel 

 152,39 € 108,10 € -44,29 € 

 

 

700 Kapitálové výdavky 

Kapitálové výdavky boli naplnené v roku 2018 na 100% a smerovali najmä do: 

- Zateplenia budovy obecného úradu a výmeny strechy v objeme 133 178 €; 

- Rekonštrukcie požiarnej zbrojnice v objeme 25 651 €; 

- Modernizácie spoločenskej miestnosti Kultúrneho domu v objeme 5 994 €; 

 

 600 Bežné výdavky 

 

Bežné výdavky obce boli čerpané na 119 %, obec prekročila plánované výdavky 

predovšetkým v položke tovary a služby neplánovanou montážou zábradlia a zvýšených 

nákladov na realizáciu kultúrneho festivalu v obci. 

 

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 príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet); 

súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie. 

 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 

 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Upravený 

rozpočet 

Schválený 

rozpočet 

Prebytok bežného rozpočtu 11 836 10 459 0 

Schodok kapitálového rozpočtu   -6 551 -6 553 0 

Výsledok hospodárenie obce:     

prebytok rozpočtu 
+5 285 

+3 906 
0 

Zostatok finančných operácii  0 0 0 

 

 

II. BILANCIA AKTÍV A PASÍV 

 

Celkový majetok obce Topoľa evidovaný v účtovníctve k 31.12.2018 je  303 045 €. 

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím majetok obce stúpol o 171 484  €, z dôvodu 

technického zhodnotenie budovy obecného úradu a kultúrneho domu. 
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Aktíva 

Ukazovateľ k 31.12.2017  k 31.12.2018 rozdiel 

 netto  netto netto 

Neobežný majetok 124 110  291 185 +167 075 

Obežný majetok     7 450    11 860     +4 410 

Časové rozlíšenie            0             0              0 

Aktíva obce spolu 131 561  303 045 +171 484 

 

Pasíva 

Ukazovateľ k 31.12.2017 k 31.12.2018 rozdiel 

 netto netto netto 

Vlastné imanie 108 935 109 080        +145 

Záväzky     3 684     3 190         -494 

Časové rozlíšenie    18 941 190 775 +171 834 

Pasíva obce spolu 131 561 303 045 +171 484 

 

 

 

III. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU 

 

Obec Topoľa nespláca k 31.12.2018 žiaden úver. 

 

Podľa § 17 ods. 6, 7, 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy „(6) Obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné 

zdroje financovania, len ak: 

a) celková suma dlhu obce  neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a 

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 

25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 

 

Celkovou sumou dlhu obce sa na účely tohto zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich 

zo splácania istín návratných zdrojov financovania ku koncu rozpočtového roka a suma 

ručiteľských záväzkov obce . 

Do celkovej sumy dlhu obce podľa odseku 7 sa nezapočítavajú záväzky z úverov 

poskytnutých z bývalých štátnych fondov a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja 

bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je 

zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Do celkovej sumy dlhu obce 

alebo vyššieho územného celku sa nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania 

prijatých na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky a 

Európskej únie najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe 

zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa 

osobitného predpisu. Do sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania podľa 

odseku 6 písm. b) obec a vyšší územný celok nezapočítavajú sumu ich jednorazového 

predčasného splatenia.“ 

 

 

IV. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCII 

 

 Obec Topoľa nemá zriadené príspevkové organizácie. 
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V. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH  

 

Obec Topoľa neposkytla v roku 2018 žiadne záruky. 

 

VI. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI 

 

Obec Topoľa v roku 2018 nevykonávala podnikateľskú činnosť. 

 

 

ZÁVER 

 

Návrh záverečného účtu Obec Topoľa za rok 2018 je spracovaný v súlade s príslušnými 

ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje 

všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona. 

 

Návrh záverečného účtu Obec Topoľa za rok 2018 v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom 

zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený 

najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým. 

 

Účtovná závierka za rok 2018 bola vykonaná podľa zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. 

n. p. Účtovná závierka za rok 2018 vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach 

finančnú situáciu Obce Topoľa k 31.12.2018 a výsledok hospodárenia za uvedený rok je 

v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. 

 

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

obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Topoľa za 

rok 2018 výrokom 

 

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad 

 

 

 

V Dlhom nad Cirochou  12.06.2019                      Ing. Rudolf Dzurko    

                                                                               Hlavný kontrolór obce             

 


