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Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce 

Rakovec nad Ondavou za rok 2017 

 

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 2017. 

 

1. Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného 

účtu  

Návrh záverečného účtu obce Rakovec nad Ondavou za rok 2017 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 2017 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 2017 zverejnený spôsobom v obci obvyklým 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 2017 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017 



OBEC RAKOVEC NAD ONDAVOU 

Hlavný kontrolór 
PhDr. Ing. Stanislava Minárová 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 

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 2017 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený 

ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa 

schváleného rozpočtu na rok 2017.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 uznesením 

č. 6/f/2016. 

Rozpočet bol zmenený jedenkrát. Zmena bola schválená dňa 15.12.2017 uznesením 

č. 5/f/2017. 

 

Tab. 1 Rozpočet obce 
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Z rozpočtovaných bežných príjmov 783 830 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 

v sume 775 652,69 EUR, čo predstavuje 98,96 % plnenie. Z rozpočtovaných kapitálových 

príjmov 6 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 16 300 EUR, čo predstavuje 

258,73 % plnenie. Z rozpočtovaných bežných príjmov 9 535 EUR bol skutočný príjem k 

31.12.2017 v sume 28 324,39 EUR, čo predstavuje 297,06 % plnenie. Ide o bežné príjmy 

Základnej školy s materskou školou, rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 824 804 EUR bolo skutočne čerpané k 

31.12.2017 v sume 816 313,05 EUR, čo predstavuje 98,97 % čerpanie. Z rozpočtovaných 

bežných výdavkov 240 996 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 226 193,49 EUR, 

čo predstavuje 93,86 % čerpanie. Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 77 219 EUR bolo 

skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 77 218,67 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 

 

Tab. 2 Skutočné hospodárenie obce k 31.12.2017 
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Prebytok rozpočtu v sume 8 723,21 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 znení neskorších predpisov, navrhuje použiť na tvorbu 

rezervného fondu 8 723,21 EUR. 

Zostatok finančných operácií v sume 297 057,93 EUR 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR 

a podľa osobitných predpisov v sume 260 556,56 EUR, navrhuje použiť na tvorbu rezervného 

fondu 36 501,37 EUR. 

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 

3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú : 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 1 169,60 EUR, a to na dopravné pre žiakov ZŠ s 

MŠ v sume 997,60 EUR a stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 172,00 EUR; 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 10 000,00 EUR, a to na výstavbu detského ihriska 

v rámci projektu prevencia kriminality; 

c) nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín podľa zákona č.543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v z. n. p. v sume 249 386,96 EUR, ktoré je možné použiť v 

rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

Na základe uvedených skutočností navrhuje tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo 

výške 45 224,58 EUR. 

 

Tab. 3 Poskytnuté dotácie z rozpočtu obce 
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K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 

1/2013 o dotáciách. 

 

3. Záver  

Návrh záverečného účtu obce Rakovec nad Ondavou za rok 2017 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 2017 s výrokom:  

„Obecné zastupiteľstvo obce Rakovec nad Ondavou schvaľuje celoročné 

hospodárenie obce bez výhrad“ 

 

V Rakovci nad Ondavou, 20. mája 2018 

      

                                                                                 ............................................................ 

                                                                         PhDr. Ing. Stanislava Minárová 

Hlavná kontrolórka obce Rakovec nad Ondavou 

                                                                                

 


