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Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Rakovec nad 
Ondavou za rok 2016 

 

V súlade s § 18f, Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, 
predkladám obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko k záverečnému účtu obce  

za rok 2016. 

 

1. Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného 
účtu  

Návrh záverečného účtu obce Rakovec nad Ondavou za rok 2016 je predložený na 
prerokovanie do obecného zastupiteľstva v súlade s §16 ods. 12, v lehote do šiestich mesiacov 
po uplynutí rozpočtového roka. 

Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Návrh záverečného účtu obce Rakovec nad Ondavou za rok 2016 je spracovaný v súlade so 

zákonom č.583/2014 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).  

Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 
V zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy bol návrh záverečného účtu obce Rakovec nad Ondavou za 
rok 2016 zverejnený spôsobom v obci obvyklým (odo dňa 23. 5. 2017 na informačnej tabuli) 
najmenej 15 dní pred jeho prerokovaním.  

Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce 
Obec si dala overiť účtovnú závierku a dodržanie ostatných povinností hospodárenia v 

zmysle §16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nezávislému 
audítorovi. 

Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu.  
Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a to:  
1. Rozpočet obce na rok 2016 
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov 
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016 
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 
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9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – 
podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľská činnosť 
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov 
12. Hodnotenie plnenia programov obce 
 

2. Údaje o rozpočte obce 
 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.  

Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený 
ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol vyrovnaný. Hospodárenie obce sa riadilo podľa 
schváleného rozpočtu na rok 2016.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2015 uznesením č. 
5f/2015 

Rozpočet bol zmenený jedenkrát. Zmena bola schválená dňa 15.12.2016 uznesením č. 
6e/2016. 

 
Tab. 1 Rozpočet obce 
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Tab. 2 Skutočné hospodárenie obce k 31.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2016: 
- zostatok istiny z bankových úverov -    4 621,18 € 
- spolu celková suma dlhu obce -             4 621,18 € 
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z.n.p.. 

Zostatok rezervného fondu: 34 539,96 € 
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. v z.n.p.. Zostatok sociálneho 

fondu: 2 507,31 € 
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 
finančné vzťahy s nasledujúcimi inštitúciami: 

- ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou,  
- Obecnú futbalový klub,  
- Folklórny súbor,  
- Dedinská jednota dôchodcov,  
- ZŤZPaPCCH,  
- MŽP SR,  
- Okresný úrad Košice,  
- Okresný úrad Michalovce,  
- ÚPSVaR,  
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- MV SR,  
- MF SR,  
- SOU Trhovište 

Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 1/2013 o dotáciách, právnickým 
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na 
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Výšku poskytnutých dotácií uvádza 
nasledujúca tabuľka.  

Tab. 3 Poskytnuté dotácie z rozpočtu obce 

 

 

 

 

 

 

3. Záver  

Návrh záverečného účtu obce Rakovec nad Ondavou za rok 2016 je spracovaný v súlade s 
príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 
obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods.5 uvedeného zákona.  

Na základe uvedených skutočností a v súlade s § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy odporúčam obecnému zastupiteľstvu obce Rakovec nad 
Ondavou uzatvoriť prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2016 s výrokom:  

„Obecné zastupiteľstvo obce Rakovec nad Ondavou schvaľuje celoročné 
hospodárenie obce bez výhrad“ 

 

V Rakovci nad Ondavou, 1. júna 2017 

      

                                                                                 ............................................................ 
                                                                       PhDr. Ing. Stanislava Kozelová 

Hlavná kontrolórka obce Rakovec nad Ondavou 
                                                                               Kontakt 

                 0915 302 324 
                                                                                stanislava.kozelova@gmail.com 

 


