
 

 

OBEC   ZÁVOD 
 

 

              
S T A N O V I S K O 

 

hlavnej kontrolórky obce Závod k návrhu záverečnému účtu obce  

za rok 2011 
 

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

neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k záverečnému účtu Obce Závod za rok 

200611 (ďalej len „záverečný účet“).  

Odborné stanovisko (ďalej len stanovisko) som spracovala na základe návrhu 

záverečného účtu obce Závod za rok 2011. 

 

A. VÝCHODISÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISA K NÁVRHU 

ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu záverečného účtu 

obce Závod. 

 

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

 

Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

 

V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, územnej samosprávy, 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“)sú údaje o rozpočtovom 

hospodárení po ukončení rozpočtového roka súhrnne spracované do záverečného účtu obce, 

vrátane finančných vzťahov k  rozpočtovým organizáciám zriadených obcou.  

Záverečný účet obce v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. obsahuje, údaje o 

plnení rozpočtu, v členení na bežné príjmy a výdavky (bežný rozpočet), kapitálové príjmy 

a výdavky (kapitálový rozpočet) a finančné operácie. 

 

Dodržanie informačnej povinnosti 

 

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli a internetovej stránke 

obce v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 

2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 

Dodržanie povinnosti auditu 

 

Obec Závod v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č.  583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

splnilo povinnosť dať si overiť účtovnú závierku. Správa nezávislého audítora určeného pre 

Obec Závod za rok 2011 bola  spracovaná dňa 15. marca 2012 audítorku Ing. Teréziou 

Urbanovou.  
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2. Metodická správnosť predloženého záverečného účtu obce za rok 2011 

 

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu 

v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona v súlade z rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív 

a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení rozpočtových organizácií 

v pôsobnosti obce Závod. 

 

Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle 

opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.decembra 2004, ktorým sa stanovuje 

druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri 

zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy. 

Návrh záverečného účtu v oblasti príjmov bol spracovaný podľa ekonomickej klasifikácie 

na úrovni hlavnej kategórie a položky. 

Návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu výdavkov bol spracovaný 

a predložený podľa funkčnej klasifikácie na úrovni oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa 

ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a kategórie. 

 

B. SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

 

Obec postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení 

súhrne spracovala do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2 tohto zákona finančne 

usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov. Ďalej usporiadala finančné vzťahy 

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

zákona č. 583/2004 Z. . o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: údaje o plnení 

rozpočtu podľa § 10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív 

a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu a údaje o hospodárení rozpočtovej organizácie. 

 

 

1. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU 

 

Finančné hospodárenie obce v roku 2011 sa riadilo: 

-  rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 12/2011 zo 

dňa 20.1.2011.  

Zmenami rozpočtu (§ 14 zákona č. 583/2004 Z.z.), ktoré boli schválené uzneseniami obecného 

zastupiteľstva: 

- I. zmena - rozpočtové opatrenie č.1 dňa 13.10.2011, uzn.č. 123/2011 

- II. zmena - rozpočtové opatrenie č.2 dňa 8.12.2011, uzn.č. 138/2011 

 

 

Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona c. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v z.n.ú. je prebytok rozpočtu obce vo výške 156 984,63 € ( - 110 000,- ako dotácia na 

KV pre RO) t.j. 46 984,63 z ktorého podľa § 15 ods. 4 obec tvorí rezervný fond najmenej 10% 

t.j. vo výške minimálne 4 694,- €. Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového 

peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok v zmysle ods.3,§ 9 

zákona 369/1990 o obecnom zriadení. 

 

Výsledok celkového rozpočtového hospodárenia za  rok 2011 predstavuje sumu 

72 036,43 € t.j. 182 036,- € - 110 000,- € účelová dotácia. 
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Závod 2011 
Schválený 

rozpočet  
Po úpravách 

Skutočnosť 

k 31.12.2011 

Plnenie  

skutočnosti 

k 

schváleném

u rozpočtu   

    Bežný Rozpočet 

  príjmy 896 172 1 016 408 1 026 656,76 114,56 
 

 výdavky 896 172 950 173 950 163,99 106,02 

  
Bežný rozpočet (výsledok hospod. – 

prebytok/schodok) 
0 66 235 76 492,77   

    Kapitálový Rozpočet 

  príjmy 0 127 722 127 721,94 0,00 

  výdavky 0 47 232 47 230,08 0,00 

  Kapit. rozpočet (výsledok hospod. – 

prebytok/schodok) 
0 80 490 80 491,86   

    
R o z p o č e t    c e l k o m  (bežný + kapitálový) 

  príjmy 896 172 1 144 130 1 154 378,70 128,81 

  výdavky 896 172 997 405 997 394,07 111,29 

  VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 

(prebytok/schodok rozpočtu spolu) 
0 146 725 156 984,63   -110 000 46 984,63 

  Finančné operácie 

  príjmy 40 000 65 052 65 051,80 162,63 

  výdavky 40 000 40 000 40 000,00 100,00 

  Financné operácie (výsledok hosp. z 

financných operácií) 0 25 052 25 051,80   

    
Rozpočet    c e l k o m (bežný, kapitálový + FO) 

  
príjmy 936 172 1 209 182 1 219 430,50 130,26 

  výdavky 936 172 1 037 405 1 037 394,07 110,81 

  VÝSLEDOK celkového 

rozpočtového hospodárenia 
0 171 777 182 036,43   -110 000 72 036,43 

 

 

 

PRÍJMOVÁ ČASŤ 
 

 Celkové príjmy rozpočtu za rok 2011 boli plánované vo výške 936 172,- €. Skutočné príjmy 

boli v objeme  1 219 422,- €,  (vrátane  príjmu  13 960,28 € -  rozp. organizácií v MŠ za nájmy 

a ostatné) čo predstavuje   130,26 % naplnenie rozpočtu. Z hľadiska ekonomickej klasifikácie možno 

rozčleniť príjmy nasledovne: 
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Klasifikácia  

Príjmová časť Podiel na celkových príjmoch   

[%]  [€] 

Schválený 

rozp. 

na r. 2011 

Rozpočet k 

31.12. 2011 
Rozdiel 

Schválený 

r. 2011 

Rozpočet 

k 31.12. 

2011 

Rozdiel 

Daňové príjmy 570 382 570 383 1 47,31 47,32 47,32 

Nedaňové príjmy 130 956 130 894 -62 10,86 10,86 10,86 

Vlastné príjmy: 701 338 701 277 -61 58,18 58,18 58,18 

Granty a transfery 311 410 311 411 1 25,83 25,83 25,83 

Kapitálové príjmy 127 722 127 721 -1 10,59 10,60 10,60 

Finančné operácie 65 052 65 052 0 5,40 5,40 5,40 

PRIJMY CELKOM 1 205 522 1 205 461 -61 100,00 100,00 100,00 

 

 

Príjmová časť bežného rozpočtu (bez  príjmu 13 960,28 € pre ZŠ s MŠ, ktorá bola 

vrátená na výdavkový účet RO) bola naplnená na 134,51 % vo výške 1 012 688,- €  oproti 

schválenému rozpočtu vo výške 896 172,-€ čo možno hodnotiť pozitívne. Najväčšiu položku 

predstavuje výnosy z daní a podielové dane kde oproti schválenému rozpočtu 390 000,-€ bolo 

prijatá čiastka 475 705,18 € čo bolo 85 705,18 € viac, čo je 39,46 %- ný podiel na celkových 

príjmoch. 

 

Vlastné príjmy rozpočtu (daňové a nedaňové) v roku 2011 predstavovali čiastku          

701 277,- €, čo je 58,18 % z celkových príjmov obce a bez mála taký istý príjem ako sa plánoval 

pri schválení rozpočtu na začiatku roka 2011;  rozdiel predstavuje len - 61,- €.  

Z vlastných príjmov daňové príjmy v r. 2011 boli na euro také isté ako sa plánovali na 

začiatku roka vo výške 570 383,- a tvorili 47,32 %-ný podiel na celkových príjmoch. Taktiež 

nedaňové príjmy bežného rozpočtu boli naplnené v rovnakej výške ako boli plánované t.j. 

v čiastke 130 894,- € a tvorili 10.86 % z celkových príjmov.  
 

Bežné granty a transfery boli poskytnuté vo výške 311 411,01,- € v rovnakej čiastke ako 

boli plánované, pričom  najväčšia časť príjmov bola na školstvo vo výške 286 934,- €. Druhým 

najväčším transferom bol príspevok ÚPRSVAR Malaciek na aktivačné práce pre 

nezamestnaných vo výške 9 852,44 € . Ďalšími transfermi boli príspevky na matriku a stavebný 

úrad, stravu, sčítanie ľudu, výmenu okien v MŠ a pod. 

 

Príjmová časť kapitálového rozpočtu bola naplnená vo výške takmer na 100 % a to vo výške 

127 721,94,-€ (vrátane účelovo viazaných prostriedkov vo výške 110 000,- € na dotáciu KV pre 

RO, ktorá sa prenáša do r.2012) čo bolo spôsobené plánovaným predajom pozemkov vo výške 

17 721,94,- € a vyššie uvedenou .  

  

 Finančné operácie predstavovali čiastku 65 051,80 € a boli tvorené  z prostriedkov 

z predchádzajúcich rokov a prevodu finančných prostriedkov z rezervného fondu. 
 

 

VÝDAVKOVÁ ČASŤ 
 

 Celkové výdavky rozpočtu boli schválené vo výške 936 172,- €. Skutočné čerpanie 

výdavkov bolo v čiastke 1 037 405,- € , t.j. 110,81 % plnenie rozpočtu, čo znamená čerpanie o -
101 222,- € viac a ako bolo plánované na začiatku roka čo možno hodnotiť negatívne, ale v celku 

možno konštatovať, že príjmy svojou vzrastajúcou tendenciou o cca 17 % v celkových príjmoch 

prevyšovali zvýšené výdavky.  
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 Výdavková časť bežného rozpočtu bola prekročená oproti plánovanému rozpočtu 

o 6,02 % čo je o 53 992,- € viac, čo možno hodnotiť negatívne, ale v z dôvodu narastajúcich 

bežných príjmov o 6,98 % viac, príjmy pokryli tieto výdavky a ešte sa navýšili. Najväčšia časť 

výdavkov bola zaznamenaná okrem samotnej správy obce  (243 429,- €) v čerpaní na 

vzdelávanie (ZŠ). Ďalšou významnou položkou vo výdavkoch obce je oblasť  kultúry kde bolo 

na program 10. Kultúra vynaložených 68 935,-€. Medzi ďalšou položkou zaťažujúcou rozpočet 

je obecných vodovod kde výdavky boli vo výške 68 358,-. Taktiež výdavky na odpadové 

hospodárstvo vo výške 90 465,- € tvoria nezanedbateľnú časť výdavkov. 

Výdavková časť kapitálového rozpočtu bola naplnená v čiastke 47 230,- € oproti 

schválenému rozpočtu vo výške s nulovou hodnotou.  

Výdavkové finančné operácie boli k k 31.12.2011  vo výške 40 000,- €. 
   

Stav fondov: 

 

Názov fondu Stav k 1. 1. 2010 Zostatok k 31. 12. 2010 

Rezervný fond 127 358,33 95 521,70 

Sociálny fond 232,78 218,94 

 

2. BILANCIA AKTÍV A PASÍV 

 

Celková hodnota majetku obce Závod k 31.12. 2011 bola 4 651 200,- € . Najvyšší podiel na jeho 

hodnote má dlhodobý hmotný majetok (stavby) v objeme 3 670 311,-|,- €.   
 

     Prehľad pohľadávok a záväzkov v porovnaní s r. 2010 je nasledovný: 

 

Pohľadávky a záväzky 
Výška v €  Výška v €  Rozdiel 

k 31.12.2010 k 31.12.2011   

Krátkodobé záväzky spolu 

z toho: 
51 374 36 682   

Záväzky v lehote splatnosti 51 374 36 682 14 692 

Záväzky po lehote splatnosti  0 0 0 

Dlhodobé záväzky spolu 

z toho 
233 219 14 

Záväzky v lehote splatnosti 233 219 14 

Záväzky po lehote splatnosti  0  0  0 

Spolu  51 607 36 901 14 706 

    

Pohľadávky podľa doby 

splatnosti 

Hodnota v €  Hodnota v €    

k 31.12.2010 k 31.12.2011   

Pohľadávky v lehote splatnosti 433 19 399 -18 966 

Pohľadávky po lehote 

splatnosti  
61588 42 679 18 909 

Spolu  62 021 62 078 -57 

 

 

Záväzky v lehote splatnosti v porovnaní s r. 2010 prestavujú pokles o 14 692,- €, ale i tak 

predstavujú čiastku 36 682,-€ do 1 roka splatnosti, čo predpokladá schopnosť obce svoje záväzky 

v lehote splatnosti uhradiť. Pohľadávky sú v lehote splatnosti sú vo výške 19 399,-€ oproti roku 
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r. 2010 je zaznamenaný nárast o 18 966,- € a pohľadávky po lehote splatnosti predstavujú oproti 

r. 2010 pokles o 18 909,- €, ale i tak tvoria čiastku 42 679,-€. Vymáhanie bolo zabezpečené vo 

vlastnej réžií prostredníctvom kmeňových zamestnancov. V prípade, že to nebude v možnostiach 

pracovníkov OcÚ navrhujem tento problém riešiť súdnou cestou a exekúciou.  

 

 

 

3. STAV A VÝVOJ DLHU 

 

Obec využívala v roku 2011 nenávratné zdroje financovania v podobe dlhodobého úveru na 

výstavbu kanalizácie vo výške 145 984,- €, ktorého zostatková výška je 31.12.2011 105 984,- €.  

 

4. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 

 

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií. 

 

5. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH PODĽA JEDNOTLIVÝCH 

PRÍJEMCOV  

Obec neposkytla žiadne záruky.  

           

6. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI 

Obec Závod IČO 00310158 podniká na základe živnostenského oprávnenia zo dňa 7. 2. 199 . 

Obec podľa výkazu ziskov a strát bola mala  zisk 1 077,- €. 

 

7. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE A PROGRAMOV VYŠŠIEHO 

ÚZEMNÉHO CELKU 

 

V súlade s § 16 ods. 5 písm. g) zákona c. 583/2004 Z. z. je súčasťou návrhu záverečného úctu 

Hodnotenie plnenia programov, v ktorom sú závery o plnení jednotlivých programov a 

podprogramov.  

        Rozpočet obce Závod bol na rok 2011 zostavený ako programový rozpočet; výdavky 

rozpočtu obce boli alokované do 16 programov a 47 podprogramov a 14 prvkov. Každý 

program, ktorý predstavuje súhrn aktivít (prác, činností a dodávok) má definovaný svoj zámer 

a cieľ, pričom zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných 

cieľov a cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom. Hodnotenie programov 

v návrhu záverečného účtu je na úrovni slovného zdôvodnenia plnenia či neplnenia jednotlivých 

programov obce, vrátane jeho prvkov a projektov. Celkovo vnímam hodnotenie programov 

rozpočtu v rámci záverečného účtu za podrobne spracované najmä čo sa týka kvality i kvantity.  

 

 

Záver 

 

        Návrh záverečného účtu Obce Závod 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 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 

- Účtovné  výkazy   k  31.12. 2011   (súvaha, výkaz ziskov a  strát) vyhotovil Obecný  úrad. 

    

- Inventarizáciu   majetku   k   31.12.  2012   predložil:   -  Obecný úrad  Inventarizačným  

  zápisom ústrednej inventarizačnej komisie zo dňa 24.1.2012 
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- Audit  účtovnej závierky bol predložený v  zmysle zákona o obec. zriadení  č. 369/1990Zb.,    

  § 9, ods. 4.  Podľa  názoru  audítorky - „ účtovná závierka  poskytuje  pravdivý a objektívny   

   pohľad na  finančnú  situáciu  m.č.  k  31.decembru 2011,  na  výsledky jej hospodárenia  

   a peňažné toky za rok  k danému dátumu v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.“  
 

- Záverečný  účet  obce  za  rok  2011   obsahuje: - návrh na rozdelenie kladného  

   zostatku finančného hospodárenia, - údaje  o  plnení  rozpočtu vr.  prostriedkov  peňažných  

   fondov, výsledky  hospodárenia  rozpočtovej organizácie. Pri rozdelení prebytku     

  hospodárenia  bola  dodržaná  podmienka  zákona  o RP, §15, ods. 4/ -   „...tvorba  rezervného 

  fondu  –  minimálne  10 %   prebytku   hospodárenia.“   

 

- Záverečný účet  bol zverejnený v  zmysle platných predpisov (zákon o obecnom zriadení,                       

   § 9, ods. 2) - najmenej 15  dní  spôsobom  v  obci  obvyklým.     

 

V zmysle uvedeného  odporúčam  obecnému zastupiteľstvu  - s c h v á l i ť:      

 

– výročnú  správu  za  rok  2011 

– záverečný  účet   obce   za  rok  2011   bez   výhrad 

 

 

 

 

 

Závod, 8.04.2012 

             

 

 

 

 

                                                                                 

Mgr. Iveta Balejčiková 

hlavná kontrolórka obce 

 

 

 

 

A. N Á V R H     U Z N E S E N I A  

 

 

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o     obce  Závod 

 

A/ b e r i e  n a   v e d o m i e  

 

 stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za r.2011 

 

B/  s c h v a ľ u j e  


