
Návrh uznesenia 

 

Obecné zastupiteľstvo Naháč po prerokovaní 

berie na vedomie 

„Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Naháč za rok 

2011“. 

 

 

 

 

Dôvodová správa 

 

V súlade s ustanovením § 18f, ods. 1, písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov sú stanovené úlohy hlavného kontrolóra:  

 

„Hlavný kontrolór vypracúva  odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce 

pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.“ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STANOVISKO  

HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE  

K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU OBCE NAHÁČ ZA ROK 2011 

 

 

 

Podľa ustanovenia § 18f, ods. 1, písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu 

záverečného účtu obce Naháč za rok 2011: 

 

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Naháč za rok 2011 (ďalej len 

“stanovisko“) som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce Naháč 

za rok 2011;  

Záverečný účet obce je definovaný ako usporiadaná sústava ukazovateľov, ktoré 

charakterizujú výsledky hospodárskej činnosti obce za uplynulý rok 2011. 

 

 

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU 

     ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE  

 

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého 

návrhu záverečného účtu obce Naháč za rok 2011 z dvoch hľadísk: 

 

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu obce Naháč za rok 2011 

 

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Návrh záverečného účtu obce Naháč za rok 2011 (ďalej len „návrh záverečného účtu“) 

bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

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

Návrh záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

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

predpisov a zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a 

školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy. 

 

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce Naháč 

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s vnútornou smernicou obce 

„Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce“ 

 

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu 

 

     Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s § 16 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy; obsahuje údaje o plnení rozpočtu v členení 

podľa § 10 ods. 3 zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad 

o stave a vývoji dlhu.  

Obec Naháč spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu 

príjmov podľa ekonomickej klasifikácie – rozbor plnenia príjmov za rok 2011. 

Návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu výdavkov spracovala a predložila podľa 

funkčnej ekonomickej klasifikácie – rozbor  čerpania  výdavkov za rok 2011. 

Vykázaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10 ods.3 

písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  



 

 

B. SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

 

Obec postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne 

spracovala do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov 

k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a 

právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky svojho rozpočtu; ďalej usporiadala 

finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom 

vyšších územných celkov. 

Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: údaje o plnení rozpočtu v členení 

podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave 

a vývoji dlhu. 

Stanovisko neobsahuje prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých 

príjemcov, pretože podľa vyjadrenia kompetentných a predloženého návrhu záverečného účtu 

obec v roku 2011 neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecne záväzných právnych 

predpisov. 

 

 

1. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE 
 

Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom obce na rok 2011 zostaveným podľa § 10 

ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Rozpočtové hospodárenie obce Naháč za rok 2011 – plnenie za 1. -12. 2011 v € 

 Rozpočet Upravený rozpočet 

Bežné príjmy 180 419,00 176 804,00 

Kapitálové príjmy            0,00   38 448,00 

Finančné operácie            0,00  175 771,00 

Spolu príjmy 180 419,00  391 023,00 

Bežné výdavky 148 295,00 139 072,00 

Kapitálové výdavky            0,00  183 657,00 

Finančné operácie     5 537,00     5 537,00 

Spolu výdavky 153 832,00 328 266,00 

 

Rozpočet na rok 2011 bol  zostavený ako prebytkový; zo strany obce bola splnená 

zákonná povinnosť - „zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový“ – obec 

zostavila bežný rozpočet s plánovaným prebytkom 62 757,-€. 

 

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2011 zmenený v súlade 

s platnou právnou úpravou. Zmeny rozpočtu boli vykonané oprávneným orgánom podľa § 14 

ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorým je obecné 

zastupiteľstvo a v zmysle „Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce “ starostom 

obce. 

 

 



1.1. Plnenie rozpočtu príjmov 

 
1.1.1. Plnenie rozpočtu bežných príjmov 

 

Príjmy bežného rozpočtu predstavujú daňové príjmy a nedaňové príjmy; granty a transfery 

Cudzie príjmy bežného rozpočtu boli tvorené účelovými dotáciami. 

 

Schválený rozpočet bežných príjmov bol vo výške 180 419, € skutočný príjem bol  

170 897,20  €. 

Daňové príjmy , tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu obce, ich plnenie je 

primerané. Z rozpočtovaných 144 156,-  € bol skutočný príjem 138 577,33 €, čo predstavuje 

96,13 % .  

Daňové príjmy tvorili: 

- výnos dane z príjmov  

- daň z nehnuteľností 

- daň za psa 

- daň za jadrové zariadenie 

- poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

 

Nedaňové príjmy v zmysle predloženého návrhu dosiahli výšku 4 702,14  €, schválený 

rozpočet 5 585,- € . 

Nedaňové príjmy tvorili: 

- príjem z prenajatých pozemkov 

- príjem z prenajatých budov, priestorov 

- administratívne poplatky, overovanie podpisov a listín 

-  

Ostatné príjmy tvorili  27 617,73 € zo schváleného rozpočtu 27 575,-  €,  príjmy boli účelovo 

viazané a boli použité v súlade s ich účelom podrobný rozpis je v návrhu záverečného účtu 

obce / predaj tovarov a služieb – káblovka, sprevádzanie v pamätnom dome, voda, úroky 

z vkladov, príjem z rec. fondu/. 

 

Obec prijala účelovo viazané granty a transfery vo výške 5 078,75  €. Poskytovateľmi 

boli: MV SR – Obvodný úrad, Krajský stavebný úrad, TSK, OBÚ Trnava, Krajský školský 

úrad. 

 

1.1.2. Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov 

 

Obec nemala plánované kapitálové príjmy  v  príjmovej časti rozpočtu, v skutočnosti 

príjem predstavuje 38 463,38 €. Uvedená suma bola poskytnutá ako príspevok 

Pôdohospodárskou platobnou agentúrou na čistiareň odpadových vôd. 

 

 

1.1.3 Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácii 

 

         V roku 2011 obec prijala finančnú výpomoc od súkromnej osoby na preklenutie obdobia 

do preplatenia faktúr Pôdohospodárskou platobnou agentúrou vo výške 175 771,14 €  

na základe zmluvy o pôžičke. 

  

Bežné príjmy ani kapitálové príjmy z rozpočtových organizácií s právnou 

subjektivitou obec nemala. 



 

 

1.2. Čerpanie rozpočtu výdavkov 
 

1. 2. 1. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov 

 

Schválený rozpočet bežných výdavkov  vo výške 139 072,24   € , skutočné čerpanie 

bolo 136 122,91  €. 

Čerpanie výdavkov je  podrobne rozpísané v predloženom návrhu. 

 

1. 2. 2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov 

 

Kapitálové výdavky vo výške 183 648,09 € ( 99,99 % ), boli použité na 

- budovanie čistiarne odpadových vôd – 181 156,39 € 

- zakúpenie čerpadla 2 491,70 € 

 

 

1.2.3. Finančné operácie výdavkové 

 

Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody 

z peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. 

Obec  si v sledovanom období roku 2011 uplatňovala finančné výdavkové operácie vo výške 

5 536,80 € na splácanie istiny z prijatých úverov. 

 

 

1.3. Výsledok hospodárenia 

 
Podľa § 2 písm. b) a c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

prebytkom rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce; 

schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce.  

 

Hospodárenie obce v roku 2011 dokumentuje nasledovná tabuľka: v € 

 

Príjmy obce 390 210,47 

Výdavky obce 325 307,80 

Celkový hospodársky výsledok 64 902,67 

 

 

Povinný odvod  do rezervného fondu v zmysle § 15 zákona NR SR č.583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení bude  64 902,67  €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2011 

 
AKTÍVA 

Názov ZS k 1.1.2011 KZ k 31.12.2011 

Neobežný majetok spolu 699 978 900 175 

Obežný majetok spolu 98 916 137 313 

Časové rozlíšenie 142       143 

Majetok spolu 799 036 1 037 631 

 

 

PASÍVA 

Názov ZS k 1.1.2011 KZ k 31.12.2011 

Vlastné imanie 519 402 590 465 

Záväzky 279 239 408 546 

Časové rozlíšenie 395       38 620 

Vlastné imanie a záväzky spolu 799 036 1 037 631 

 

 

3. PEŇAŽNÉ FONDY 
 

Sociálny fond – konečný stav k 31.12.2011: 179,20 € 

Rezervný fond – konečný stav k 31.12. 2011 : 49 301,11 € 

 

4. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI  DLHU 
 

Obec k 31.12.2011 eviduje záväzky: 

- voči  bankám – nesplatený úver 55 300,91  € 

- voči dodávateľom – neuhradené faktúry 171 635,14  € 

 

5. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 
 

Obec Naháč nemá zriadenú vo svojej pôsobnosti príspevkovú organizáciu. 

 

6. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH 
 

V správe k návrhu záverečného účtu obce Naháč je uvedené, že obec Naháč neprijala žiadne 

záruky a ručenie za iné subjekty. 

 

7. ÚDAJE O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI 
 

Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. 250-31280 zo dňa 28.9.2011. 

Predmetom podnikania je zásobovanie vodou, kde bola vyčíslená strata 3551,26 €.  

 

 

 

 

 

 



 

ZÁVER 
 

Návrh záverečného účtu obce Naháč  za rok 2011 je spracovaný v súlade s príslušnými 

ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje 

všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona. 

Riadna účtovná závierka k 31.12.2011 a hospodárenie obce Naháč za rok 2011 bolo v 

súlade s § 9, ods. 5 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. 

V súlade s § 16, ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam 

obecnému zastupiteľstvu  uzatvoriť prerokovanie „Návrhu záverečného účtu obce Naháč za 

rok 2011“ výrokom 

 

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 

 

 

Mgr. Andrea Mašková 

kontrolórka obce Naháč 


