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Stanovisko dočasnej kontrolnej komisie k Záverečnému účtu obce 

Rakovec nad Ondavou za rok 2019 

 
 

1. Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného 
účtu  

Návrh záverečného účtu obce Rakovec nad Ondavou za rok 2019 je predložený na 
prerokovanie do obecného zastupiteľstva. Obec zostavila rozpočet podľa § 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. 

Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Návrh záverečného účtu obce Rakovec nad Ondavou za rok 2019 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.  

Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 
V zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a § 16 ods. 9 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy  v znení neskorších predpisov bol návrh záverečného účtu obce Rakovec nad 
Ondavou za rok 2019 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 č. 583/2014 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v znení neskorších predpisov nezávislému audítorovi. 

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

zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov a to:  

1. Rozpočet obce na rok 2019 
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov 
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 
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. 
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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 2019 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený 
ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa 
schváleného rozpočtu na rok 2019.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2018 uznesením 
č. 7/f/2019. 

Rozpočet bol zmenený jedenkrát. Zmeny boli schválené dňa 13.12.2019 uznesením č. 
6/e/2019. 

 
Tab. 1 Návrh rozpočtu na rok 2019 

  
Schválený 
rozpočet 

Schválený rozpočet 
po poslednej zmene 

 
Príjmy celkom 

 
1 157 433,00 

 
1 418 334,00 

z toho :   
Bežné príjmy 899 136,00 946 680,00 
Kapitálové príjmy 0,00 88 600,00 
Finančné príjmy 225 672,00 302 934,00 
Príjmy RO s právnou subjektivitou 32 625,00 80 120,00 
Výdavky celkom 937 764,00 1 163 958,00 
z toho :   
Bežné výdavky 314 584,00 336 283,00 
Kapitálové výdavky 50 250,00 157 727,00 
Finančné výdavky 0,00 0,00 
Výdavky RO s právnou subjektivitou 572 930,00 669 948,00 
Rozpočtové hospodárenie obce + 219 669,00 + 254 376,00 

 
 
 

Tab. 2 Hospodárenie obce za rok 2019 
 

Hospodárenie obce   
Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 1 014 408,35 

z toho : bežné príjmy obce  944 451,74 

             bežné príjmy RO 69 956,61 

Bežné výdavky spolu 942 365,73 
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z toho : bežné výdavky  obce  330 364,91 

             bežné výdavky  RO 612 000,82 

Bežný rozpočet 72 042,62 

Kapitálové  príjmy spolu 88 600,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  88 600,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 215 303,69 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  159 856,16

             kapitálové  výdavky  RO 55 447,53 

Kapitálový rozpočet  - 126 703,69 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -54 661,07 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku -190 872,72 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -245 533,79 

Príjmové finančné operácie  311 910,46 

Výdavkové finančné operácie 0,00 

Rozdiel finančných operácií 311 910,46 

PRÍJMY SPOLU   1 414 918,81

VÝDAVKY SPOLU 1 157 669,42

Hospodárenie obce  257 249,39

Vylúčenie z prebytku -190 872,72

Upravené hospodárenie obce 66 376,67

 
 

Schodok rozpočtu v sume 54 661,07 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, upravený o nevyčerpané 
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 190 872,72 EUR bol v rozpočtovom 
roku 2019 vysporiadaný z finančných operácií vo výške 245 533,79  EUR  

Zostatok finančných operácií v sume 245 533,79 EUR bol použitý na vysporiadanie 
schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 245 533,79 EUR. 

Zostatok finančných operácií 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 v sume 66 376,67 EUR je navrhované použiť na tvorbu 
rezervného fondu vo výške 66 376,67 EUR. 

 
K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté. 

 

3. Záver  

Návrh záverečného účtu obce Rakovec nad Ondavou za rok 2019 je spracovaný v súlade s 
príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a obsahuje 
všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 uvedeného zákona.  
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Na základe uvedených skutočností a v súlade s § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov odporúčam obecnému zastupiteľstvu obce Rakovec nad Ondavou 
uzatvoriť prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2019 s výrokom:  

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

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa ............................................. 

 

Členovia dočasnej kontrolnej komisie: 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 
                                                                         
                                                                                

 


