
1 

 

Hlavná kontrolórka obce Žakarovce 

 

Stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce Žakarovce 

  za rok  2013 
 
   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 Žakarovce za rok 2013. 

Odborné stanovisko som spracovala na základe predloţeného návrhu Záverečného účtu obce Ţakarovce za rok 

2013.  Návrh bol zverejnený dňa 19.6.2014 na  úradnej tabuli a na webovej stránke obce. 

 

Návrh záverečného účtu obce Ţakarovce za rok 2013 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. 

 

Ako hlavná kontrolórka v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov sa vo svojom stanovisku zameriam na 

hodnotenie: 

- náleţitostí návrhu záverečného účtu obce 

- údajov o plnení rozpočtu  

- aktív a pasív 

- stavu a vývoja dlhu 

- poskytnutých záruk podľa jednotlivých príjemcov 

- nákladov a výnosov podnikateľskej činnosti 

 

NÁLEŽITOSTI  NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

Obec Ţakarovce v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a §9 ods.4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení nesplnila povinnosť dať si overiť účtovnú závierku audítorom.  

Predloţený 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.  

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 Ţakarovce spracovala a predloţila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu príjmov podľa 

ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a poloţky. Návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu  

výdavkov spracovala  a predloţila podľa funkčnej klasifikácie na úrovni oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa 

ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie, kategórie a poloţiek. 

   Obec Ţakarovce 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. Ďalej usporiadala finančné vzťahy  k ŠR. Predložený návrh  záverečného účtu Obce 

Žakarovce 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 hospodárení organizácii v jeho pôsobnosti – obec nemá takéto organizácie, ďalej 

prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov a v neposlednom rade aj hodnotenie programového 

rozpočtu obce Ţakarovce. 
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I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU 

Finančné hospodárenie obce Ţakarovce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením OcZ č. 24/12/2013 zo 

dňa 13.12.2013 a neskôr upravený rozpočtovým opatrením č.1 zo dňa 11.11.2013. 
ˇ 

 

 

BEŽNÝ ROZPOČET Schválený rozpočet Čerpanie  Percento čerpania 

Beţné príjmy celkom 200 292 201 366 100,54 

Beţné výdavky celkom 214 998 212 906 99,03 

Hospodárenie obce : prebytok +, resp. 

schodok - 

-14 706 -11 540  

    

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet Čerpanie  Percento čerpania 

Kapitálové príjmy celkom 0 0 0 

Kapitálové výdavky celkom 5 100 5 429 106,45 

Hospodárenie obce : prebytok +, resp. 

schodok - 

-5 100 -5 429  

    

FINANČNÉ OPERÁCIE Schválený rozpočet Čerpanie Percento čerpania 

Príjmové finančné operácie 20 341 20 341 100,00 

Výdavkové finančné operácie 0 0 0 

Hospodárenie obce : prebytok +, resp. 

schodok - 

20 341 20 341  

    

SUMÁR ROZPOČTU Schválený rozpočet Čerpanie upravené Percento čerpania 

Príjmy celkom 220 633 221 707 100,49 

Výdavky celkom 220 098 218 335 99,20 

Hospodárenie obce : prebytok +, resp. 

schodok - 
535 3 372  

 
Skutočnosť bežného rozpočtu Obce Žakarovce za rok 2013 je  – schodok dosiahol sumu 11 540 €.  

 

Kapitálový rozpočet dosiahol schodok v sume 5 429 €. Obec nezískala ţiadne kapitálové príjmy.  

Konečný stav finančných operácií predstavuje prebytok v sume 20 341 € - zostatok prostriedkov z predchádzajúcich 

rokov – prevod z RF.  

Prebytok finančných operácií po zohľadnení schodku kapitálového rozpočtu a bežného rozpočtu   sa podpísal pod 

celkový prebytok hospodárenia Obce Žakarovce  za rok 2013 v sume 3 372 €. 

 Zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni k 31.12.2013 predstavuje sumu 

2 872,01 €.  

 Dosiahnutý prebytok hospodárenia Obce Žakarovce je po zohľadnení použitých účtovných postupov, pri 

ktorých sa nepoužíva rozpočtová klasifikácia upravený na sumu zostatku finančných prostriedkov na bankových 

účtoch a v pokladni obce. Obec Žakarovce je  povinná previesť  prebytok rozpočtu za uplynulý rok v sume 2 872,01 

€  do rezervného fondu v zmysle § 15 a § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  

 

ÚDAJE ZA ROK 2011 SÚ Z VÝKAZOV – ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 

 

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV :   

 
 Pre porovnanie vývoja bežných príjmov v čase uvádzam základné položky bežných príjmov v rozmedzí posledných 

dvoch rokov : 
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BEŽNÉ PRÍJMY 

Príjmové položky 
Rok 

2011 

Rok 

2012 

Rok  

2013 Poznámka 

Podielové dane 
135 378 140 696 

 

147 532 Podielové dane majú stúpajúcu tendenciu 

Dane z nehnuteľností 7 117 5 465 
 

5 051  

Ostatné miestne dane 

a poplatok za odpad 4 614 4 617  

 
4 383  

Príjmy z prenájmov 

majetku obce 7 315 2 156 

 
            4 212 V roku 2013 bola daná do prenájmu prevádzka Obecného hostinca 

Rôzne poplatky a 

platby 2 536 8 652 

 

7 133 
Školné v MŠ /308 €, správne poplatky za automaty 4 700 €, 
/rozhlasové relácie, predaj konví, vriec, overovania  

Úroky 
14 13 

 
2 Úroky klesajú z dôvodu nízkej hotovosti na bankových účtoch. 

Ost. príjmy - 
výťaţky z lotérií, 

dobropisy,... 0 8 207 

 
 

11 412 
Dobropisy za energie 1 118 €, prevod prostriedkov z podnik. činnosti 
– 10 294 € 

Granty, sponzorské 
dary 0 100 

 
 

300 
Grant od urbárneho spoločenstva  a PVS pri príleţitosti folklórnych 
slávností. 

Transfery - 

prenesený výkon 

štátnej správy 4 012 7 332 

 
 
 

21 341 

dotácia na školstvo - predškoláci, zabezpečenie sociálnej starostlivosti, 
 realizácia aktívnej politiky zamestnanosti ÚPSVaR, transfer na voľby 
do VÚC, dotácie na prenesený výkon štátnej správy 

Spolu 160 986 177 238 

 

 

201 366 

V porovnaní s predchádzajúcim rokom sú bežné príjmy vyššie 

z dôvodu vyšších podielový daní, vyšších príjmov z prenájmu 

a štátnych transferov na snehovú kalamitu, oprava výtlkov 

              

Daňové príjmy bežné - Porovnanie stavu celkových daňových nedoplatkov k 31.12.2013 a predchádzajúceho roka: 

Daňové 

nedoplatky v € 
K 31.12.2011 k 31.12.2012 

 

k  31.12.2013 

Index  

2013/2012 

Daň z nehnuteľností 9 087 3 628,22 5 268,82 1,45 
Daň za psa  133,00 133,00 1,00 
Miestny poplatok 

za kom. odpad 

3 788 952,71 722,80 0,76 

Prevaţnú časť nedoplatkov tvoria nedoplatky podnikateľských subjektov /Agrodruţstvo – 3 473,48 €, 

DETO rozličný tovar 325,35 DzN, Kakalejčík Jozef 161,32 € DzN a potom menšie sumy od 

obyvateľov/ 

 

Zdôrazňujem, že je potrebné zabezpečiť vyššiu vymožiteľnosť miestnych daní 

a poplatkov /doručovanie výziev, zverejnenie neplatičov na stránke obce../ 
 
Príjmové 

položky Rok 2011 Rok 2012 

 

Rok 2013 Poznámka 

Predaj 
kapitálových 

aktív 433  

 
 
0  

Kapitálové 

transfery a 

granty   

 

 
0  

Spolu 433  
 

0  

 

PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV: 

Bežné výdavky – čerpanie výdavkov mesta je v zmysle funkčnej klasifikácie rozdelené do 19 „kapitol“, z nich 11 svoj 

plánovaný rozpočet nenaplnilo, 8 prekročilo.  

V zmysle ekonomickej klasifikácie je čerpanie výdavkov za všetky kapitoly spolu takéto, porovnanie neuvádzam, pretoţe 

nemôţem garantovať údaje z predchádzajúcich rokov. 
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Položka Skutočnosť 

2012 

Skutočnosť 

2013 
 

610-Mzdy 73 777 80 130,86 
Keďţe podnikateľská činnosť obce –OH bola 
v strate – sú tu aj mzdy pracovníčok OH /6 
816,55 €, došlo k zvýšeniu miezd 
zamestnancov v školstve 5%  620-Odvody 25 204 29 574,93 

631-Cestovné 261 155,81 Cestovné – zamestnanci OcÚ, MŠ a ŠJ 

632-Energie 22 884 23 137,49 
Zvýšené náklady sú opäť úhradou výdavkov 
z podnikateľskej činnosti. 

633-Materiál 15 969 12 263,98 

Materiál hlavne na kapitolách OcÚ, MŠ a tieţ 
materiál pre zabezpečenie aktivačnej činnosti. 
Na kapitole šport bol zakúpený posilovací stroj 
– 909 €, na ŠJ bol zakúpený trojdrez a montáţ 
digestora spolu – 1 536 € 

634-Prepravné 1 089 949,06 
 výdavky na prepravu počas folklórnych 
slávností a tieţ preprava folklórneho súboru, 
výdavky v súvislosti s vozidlom V3S   

635-Údrţba 5 164 23 500,87 

Realizovala sa oprava strechy na MŠ + 
maľovanie fasády – 12 476 €, oprava výtlkov 
po zime – transfer -2 345 €, údrţba VR 1 688 
€, oprava sály OH, montáţ komína a iné malé 

údrţby na viacerých objektoch. 

636-Nájomné  84,00 
Prenájom WC počas folklórnych slávností 

637-Ostatné TaS 23 977 32 508,92 

Právne sluţby, poistné,dohody o VP, tvorba 

SF, likvidácia KO – 8483 €, odstraňovanie 
snehovej kalamity -2 842 €, vypracovanie GP 
pre cintorín – 2 116 € 

642-Transfery 

jednotlivcom a 

nezisk. org. 

6 084 10 599,90 

Sú tu členské príspevky za členstvo 
v organizáciách – príspevok RK cirkvi -500 €, 
SZZP – 500 €, stravné pre deti v HN, osobitný 
príjem RP – 5 374 €, PN a odchodné pre 
zamestnancov OH 

Spolu 174 409 212 905,82  

 

Kapitálové výdavky – skutočné výdavky v sume 5 429,12 € . Realizovalo sa multifunkčné ihrisko. Dokončovacie práce 

budú prebiehať aj v roku 2014.   

 

FINANČNÉ OPERÁCIE:   

 
1.Príjmové operácie – vykázané príjmové finančné operácie dosiahli 100 % plánovanej sumy – je to zostatok 

prostriedkov z predchádzajúcich rokov – prevod z RF. 

2. Výdavkové operácie –čerpanie na tejto poloţke je nulové.  
 

II. BILANCIA AKTÍV A PASÍV 

 
 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Index vývoja 

2013/2012 

Aktíva spolu 72 612 150 207,42 135 928,59 

0,91 
Pasíva spolu  72 612 150 207,42 135 928,59 

 

Majetok mesta vyjadrený aktívami oproti predchádzajúcemu roku klesol o 14 278,83 €. Hlavným dôvodom je v rámci 

obežného majetku pokles finančných prostriedkov na bankových účtoch – cca 20 000 €, na druhej strane sa zvýšil 

obstaranie dlhod. hmotného majetku o 5 500 € - realizácia ihriska.  

 

III. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU 

 Obec Ţakarovce nie je viazaná splácaním ţiadnych úverov. 
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IV. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 

 Obec Ţakarovce nemá zriadené ţiadne príspevkové organizácie. 

 

V. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH PODĽA JEDNOTLIVÝCH  PRÍJEMCOV 

Obec Ţakarovce  k 31.12.2013 neručí za záväzky tretích osôb. 

 

          

VI. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI 

Hospodárenie Obecný hostinec  1-12/2013 

NÁKLADY   MD D 

501 spotreba materiálu 79,55   

502 Spotreba energie 1760,38   

504 Predaný tovar 14 925,81   

511 Opravy 0   

518 Ostatné služby 189,26   

521 Mzdové náklady 6 076,61   

524 Sociálne náklady 2 951,95   

527 Ostatné soc. náklady 2 724,91   

568 Finančné náklady 303,60   

591   0   

VÝNOSY       

604 Tržby za tovar   22 201,75 

662 Finančné výnosy   0 

        

  SPOLU 29 012,07 22 201,75 

        

  Hosp. výsledok   -6 810,32 

 

Financovanie z účtu Obce Žakarovce 

   Mzdy 1-7/2013 6 816,65 
    

Odvody   3 375,19 
 

Prevod 

späť na 

účet obce      9 885,42   € 

Energie   2 261,49 

    Všeobecné sluţby   1 529,80 
    Odstupné   2 475,00 

    

       
SPOLU   16 458,13 

 
  6 572,71 

 

    

financované z účtu 

obce 

 

               

- V roku 2013 skončila podnikateľská činnosť Obce Ţakarovce stratou -6 810,32 €. 

Podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov je 

neprípustné, aby obec prevádzkovala stratovú podnikateľskú činnosť. V júli 2013 bola prevádzka daná do 

prenájmu. 
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 VII. HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU 

 Povinnou súčasťou záverečného účtu obce je podľa platných legislatívnych noriem aj hodnotenie programového 

rozpočtu. Obec Ţakarovce si túto povinnosť splnilo. Výdavky obce v roku 2013 boli rozdelené do 14 programov. V grafe 

niţšie je uvedené porovnanie rozpočtov a skutočného čerpania výdavkov podľa programov. Tieţ je moţné z tohto grafu 

urobiť si obraz o pribliţnom rozdelení zdrojov obce Ţakarovce na jednotlivé oblasti koncentrované podľa charakteru aktivít, 

zámerov a cieľov programov. Z celkového počtu sledovaných programov u 6 došlo k prekročeniu plánovaných výdavkov, 

ostatné na splnenie svojich cieľov nevyuţili všetky naplánované zdroje. Udané hodnoty v grafe predstavujú skutočnú výšku 

čerpania finančných zdrojov v jednotlivých programoch.  

 

 
 

 

V rámci jednotlivých programov mali najväčšie percentuálne zastúpenie programy Vzdelávanie (výdavky na materskú 

školu a jedáleň a Administratíva – výdavky na chod úradu. V programe Kultúra sú zahrnuté výdavky na pohostinské 

zariadenie. 

ZÁVER 

Návrh záverečného účtu Obce Ţakarovce za rok 2013 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náleţitosti podľa § 16 ods. 5 

citovaného zákona. 

Návrh záverečného účtu Obce Ţakarovce za rok 2013 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. 

Riadna účtovná závierka za rok 2013 a hospodárenie obce za rok 2013 v súlade s § 9 ods. 5 zákona o obecnom 

zriadení a § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy neboli overené audítorom. 

Účtovná závierka za rok 2013 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. Účtovná 

závierka za rok 2013 vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu Obce Ţakarovce 

k 31.12.2013 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 v Žakarovciach uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Žakarovce  za rok 2013 

výrokom 

 

celoročné hospodárenie  sa schvaľuje s výhradou. 
 

         Ing. Monika Lorincová 

         hlavná kontrolórka 

 V Ţakarovciach, 29.6.2014                                      


