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Hlavný kontrolór Obce Kysak. 

 

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2008 

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

predkladám 

odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce KYSAK za rok 2008. 

 

Odborné stanovisko som spracoval(a) na základe predloženého návrhu záverečného účtu Obce za rok 
2008. Návrh bol zverejnený na  internete a   na úradnej tabuli. 

Návrh záverečného účtu Obce za rok 2008 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 v z. n. p. 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 

 

NÁLEŽITOSTI NÁVRHU ZÁVERE ČNÉHO ÚČTU 

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade aj so – Zásadami rozpočtového hospodárenia obce 
Zásadami hospodárenia a nakladanie s majetkom Obce.  

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 organizácií v ich pôsobnosti. 

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 § l6 ods. l zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení 
rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu obce. V súlade s § 
l6 ods. 2 cit. zákona finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým 
poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu.  

  Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa § l6 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 poskytnutýchzárukách podľa jednotlivých príjemcov návrh rozpočtu 
neobsahuje, pretože obec nevykonávapodnikateľskú činnosť a neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecných 
právnych predpisov. 

 

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU 
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Finančné hospodárenie Obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva číslo 
52-2007. prijatého na riadnom zasadnutí OZ dňa 13.2.2008 utzn.č.146/2008, schválený rozpočet Obce bol v 
priebehu roka upravovaný na základe uznesení obecného zastupiteľstva a vykonaných rozpočtových opatrení, a to 
: 

Uznesením č :181/20088 zo dňa 15.12.2008..................................1. rozpočtové opatrenie 

 

Rozpočet celkove 

                                                    Schválený rozpočet          uprav.rozpočet            Čerpanie rozp.2008 

príjmy celkove                                    20267                       22 646                        22 608 

výdavky celkove                                 11 424                        12 524                       11 136        

 

Hospodárenie v r. 2008 – vznikol prebytok    

Príjmy  22 608 mínus výdavky 11 136  mínus  ZŠ  9 937  =prebytok 1 535 tis.Sk   

Podrobnosti o plnení príjmov a čerpaní výdavkov je v priloženej správe o finančnom hospodarení. 

Významnou položkou v hospodárení obce sú daňové príjmy, z toho hlavne podielové dane. Tieto príjmy boli 
naplnené čo predstavuje čiastku 9 645 tis. Sk. 

Príjmy z prenájmu budov o poplatky za služby  predstavujú  čiastku 1 79 tis.Sk. Transféry zo ŠR do ZŠ boli 
naplnené na  čiastku  8 819  tis. Sk. 

V časti kapitálových príjmov boli plnené príjmy za predaj aktív vo výške 83 tis. Sk.  a kapitálové dotácie zo ŠR     
0  tis. Sk. 

  

Plnenie rozpočtu výdavkov: 

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú podrobnosti v priloženej správe o čerpaní výdavkov.  

Finančné operácie: 

1. PRÍJMOVÉ OPERÁCIE Príjem z rezervného fondu vo výške 1 113 tis. Sk  

2. VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE 

   60 tis.Sk   predstavuje splátka leasingu na verejné osvetlenie. 

 

Výsledok hospodárenia: 

 

  Výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b)a c) a § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a podľa opatrenia MF SR č. 16786/2007-
31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové 
organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC. 

Stav na účte 221- Bankové účty, ktorý tvoria zostatky jednotlivých bankových účtov je 

Stav 2 788 tis. Sk 

Z prebytku rozpočtu obce pri jeho vysporiadaní podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy boli vylúčené nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v  predchádzajúcom 
rozpočtovom roku zo ŠR, nakoľko použitie príspevkov a dotácií podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so ŠR. 

Týka sa nedočerpaných dotácií na : neboli evidované 

Návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2008 v objeme .1 535  tis. Sk (........€) je súčasťou návrhu 
záverečného účtu.: 
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NAVRH PRE OZ : 

- návrh rozdelenia prebytku rozpočtu, 

 (najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6 – do rezervného fondu) 

podľa príslušných ustanovení § 15 a 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o použití 
peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo rovnako rozhoduje aj o použití prebytku 
rozpočtu alebo o spôsobe vysporiadania schodku pri prerokúvaní záverečného účtu obce. 

 

II. BILANCIA AKTÍV A PASÍV 

 

Bilancia aktív a pasív v tis. Sk 

 

A K T Í V A 

                                                                                                Skutočnosť  k 31.12.2008                                                                                                                                                  

Neobežný majetok spolu                                                        20 982 

z toho : 

Dlhodobý nehmotný majetok                                                           0    

Dlhodobý hmotný majetok                                                      12 899 

Dlhodobý finančný majetok                                                      8 083  

Obežný majetok spolu                                                              2 282 

z toho : 

Zásoby                                                                                               0 

Pohľadávky                                                                                    119    

finančný majetok                                                                         2 788 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.                                            -              

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.                                           - 

Prechodné účty aktív                                                                         0 

Zúčtovanie správy majetku MŠ                                                        94               

Majetok spolu 

                                                                                                   23 873 

P A S Í V A 

                                                                                                     k 31.12. 2008 

Vlastné zdroje krytia majetku                                                    23 410 

z toho : 

Fondy účtovnej jednotky                                                                    -  

Výsledok hospodárenia                                                                  23 410 

Záväzky                                                                                             454 

z toho : 

Dlhodobé záväzky                                                                                  0 
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Rezervy                                                                                               111  

Krátkodobé záväzky                                                                           343 

 

Bankové úvery                                                                                       0 

Prechodné účty pasív                                                                             9 

Vlastné zdroje krytia majetku a záväzky spolu                           23 873 

 

 

 

5. Vývoj pohľadávok v Sk 

5.1. Pohľadávky 

Pohľadávky daňové                                                                   57 

5.2 Pohľadávky nedaňové                                                         62  

   Ostatné pohĺ.adávky                                                                   0 

S p o l u                                                                                     119 

 

 

ZÁVER 

Návrh záverečného účtu Obce Kysak za rok 2008 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 Obce za rok 2008 v zmysle § 9 os. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 os 9 
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci 
obvyklým. 

Účtovná závierka za rok 2008 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. 
Účtovná závierka za rok 2008 bola overená audítorom a vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach 
finančnú situáciu Obce  k 31.12.2008 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 za rok 2008 výrokom 

 

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad 

 

V Kysaku   3. 06.2009  

                                             Vaščák Vladimír     

Kontrolór obce 


