
 

 

              

OBEC ZÁVOD 
Por.č.mat.: 29/2017/HK 

Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva                                   Bod č.................... 

 

Stanovisko k Návrhu záverečného účtu  obce Závod na rok 2016 
 

MATERIÁL OBSAHUJE: 
1. Návrh uznesenia 

2. Dôvodovú správu 

3. Stanovisko obecného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2016 

______________________________ 

 

Dôvodová správa 

V zmysle  ustanovení §18f ods.1, písm. c), zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších zmien a doplnkov predkladám Obecnému zastupiteľstvu „Stanovisko k návrhu  

záverečného účtu za rok 2016“, ktorý bol v zmysle zákona viac ako 15 dní pred rokovaním 

v obecnom  zastupiteľstve  zverejnené v obci spôsobom obvyklým. 

Predkladám ho na rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré bude konané dňa ................2017. 

 

Uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo po  b e r i e  n a  v e d o m i e  predložené Stanovisko k Návrhu 

záverečného účtu   Obce Závod  za rok 2016. 

 

 

S T A N O V I S K O 

K NÁVRHU ZÁVEREČNÉMU ÚČTU OBCE  

ZA ROK 2016 
 

V zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov záverečný účet obce vyjadruje výsledky rozpočtového hospodárenia, 

vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov. 

 

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU 

 

Návrh záverečného účtu obce Závod za rok 2016 je predložený na prerokovanie obecnému  

zastupiteľstvu v zákonom  stanovenej lehote, t.j. do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového 

roka.  

1.  Súlad  so  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi 

Návrh záverečného účtu obce Závod 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 (ďalej len  „zákon o RP územnej samosprávy“).  

 

2.  Dodrţanie   informačnej   povinnosti  zo  strany obce  

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.    

 

3.  Dodrţanie   povinnosti   auditu  zo  strany  obce 
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V zmysle   § 16 ods. 3   zákona  č. 583/2004 Z.z.  o  RP  územnej  samosprávy  a § 9 ods. 4 

zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je obec povinná dať si overiť účtovnú závierku 

a dodržiavanie ostatných povinností rozpočtového hospodárenia.  

Táto  povinnosť  bola  splnená,  výrok  audítora  je  súčasťou  návrhu  záverečného  účtu.   

 

4.  Metodická   správnosť   predloţeného  návrhu  záverečného  účtu   

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

samosprávy. Obsahuje  povinné  náležitosti  podľa  § 16 ods. 5 cit.  zákona, a to:    

I. údaje o plnení rozpočtu v členení, v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, 

II. bilanciu aktív a pasív, 

III. prehľad o stave a vývoji dlhu, 

IV. údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, 

V. prehľad o poskytnutých dotáciách, v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú 

obcou a vyšším územným celkom zverejnené iným spôsobom, 

VI. údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, 

VII. hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku. 

 
Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia MF SR č. 

010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická  

klasifikácia  rozpočtovej  klasifikácie,  ktorá  je  záväzná  pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní 

rozpočtov územnej samosprávy.  

Predložený materiál obsahuje aj tvorbu a použitie peňažných fondov, usporiadanie finančných 

vzťahov, rekapituláciu rozpočtu a  výsledkov  hospodárenia,  ako  aj  podrobné  prílohy. 

 

B. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

Obec pri zostavení záverečného účtu postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o RP územnej 

samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení spracovala do 

záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2 obec finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane 

finančných  vzťahov  k   právnickým osobám, ako aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.  

 

I. Údaje o plnení rozpočtu  

Rozpočet  obce na rok 2016 bol schválený uznesením OZ č. 66/2015, zo dňa 8.12.2015 ako 

vyrovnaný  v ktorom predstavovali celkové rozpočtované príjmy a výdavky sumu 1 450 982 € 

(vrátane  rozpočtových organizácie, ďalej len „RO“).  

V zmysle  zákona  o  RP bol rozpočet  na rok 2016 zostavený v členení na:  

a) bežný rozpočet 

b) kapitálový rozpočet 

c) finančné operácie. 

Úpravy rozpočtu: 

Zmeny  rozpočtu  a  rozpočtové  opatrenia  upravuje  zákon č. 583/2004 Z.z. v ustanoveniach  § 

14. Obec  je  povinná   viesť  operatívnu   evidenciu  o   všetkých   rozpočtových   opatreniach. 

Finančné hospodárenie obce v roku 2016 sa riadilo  5 zmenami,   ktoré boli schválené uznesením 

obecného zastupiteľstva, tak ako uvádza záverečný účet.  

Plnenie rozpočtu – skutočnosť 2016: 

Celkové príjmy rozpočtu obce s rozpočtovanými príjmami RO  boli na začiatku roka 2016 

plánované  vo výške 1 450 982,- eur. Celkové príjmy (bez mimorozpočtových príjmov) boli 

dosiahnuté v objeme 1 748 252 eur. Rozdiel celkom medzi príjmami a výdavkami vrátane FO:  

+ 209 864 eur. 
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1. BEŢNÝ ROZPOČET 

 

Beţné príjmy bez MR -  V roku 2016 boli na začiatku roka plánované  príjmy  sume 1 311 482  

eur, bežné príjmy bez MR boli dosiahnuté k 31.12.2016 v objeme 1 586 614  €, čo v porovnaní 

s r. 2015 je navýšenie príjmov o 143 409 €. Prebytok bežného rozpočtu je 210 178 eur. 

Bežný Rozpočet           
Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Schválený 

rozpočet 

2016 

Úprava 

rozpočtu 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

nárast/pokles 

k r. 2015 

príjmy 1 443 205 1 311 482 1 586 614 1 586 614 143 409 

výdavky 1 320 687 1 288 482 1 376 436 1 376 436 55 749 

Bežný rozpočet (výsledok hospod. – 

prebytok) 
122 518 23 000 210 178 210 178 87 660 

 

Skutočné bežné príjmy obce boli 1 568 187 eur, z toho mimorozpočtové príjmy obce boli 

5 985,95 eur. 

Vlastné príjmy : tvoria čiastku 1 053 564 €, z toho rozpočet v porovnaní s plánom ovplyvnili 

predovšetkým: 

Daňové príjmy:  857 239 €, vyššie daňové príjmy o + 132 tis.€,   

Nedaňové príjmy:  196 326 €, + 40 tis. ako sa plánovalo; z toho ostatné poplatky + 8 tis. €, 

poplatky za pre tovarov a služieb + 15 tis.€, iné príjmy z lotérií, vratiek a iných + 17 tis.€ 

Bežné granty a transfery: 508 637 eur. 

Skutočné bežné príjmy rozpočtovej organizácie: 63 938,84 eur, z toho mimorozpočtové za 

stravné boli v sume 39 526,37 eur, príjmy rozpočtované RO 24 412 €. 

 

Prehľad čerpania podľa ekonomickej klasifikácie znázorňuje nasledovná tabuľka: 

 

Členenie príjmov podľa EK 2016 Príjmy obce Závod k 31.12.2016 

(v  € a bez MR)  31.12.2014  31.12.2015  31.12.2016 
nárast/pokles  

k r. 2015 

Podiel na  celk.   

príjmoch (%) 

Beţné príjmy:  1 283 628 1 443 205 1 586 614 143 409 90,75 

Vlastné príjmy - v tom: 842 421 918 882 1 053 564 134 683 60,26 

100 Daňové príjmy : 660 874 740 171 857 239 117 068 49,03 

111 podiel na dani FO  546 587 617 639 737 283 119 644 42,17 

120 - dane z majetku - miestne dane 45 756 53 952 49 380 -4 571 2,82 

130 - dane za tovary a služby 68 530 68 581 70 575 1 995 4,04 

160 sankcie uložené v daň.konaní 0 0 0 0 0,00 

200  Nedaňové príjmy: 181 548 178 711 196 326 17 615 11,23 

210 - príjmy z podnik. a zvlast. majetku 24 329 24 884 25 321 437 1,45 

220 - admin. iné pol.  123 688 123 451 159 349 35 898 9,11 

233 -  z toho kapitl.príjmy: 61 699 839 66 199 65 360 3,79 

240 - úroky z úverov tuz.pôžičiek 590 178 660 483 0,04 

290 - ostatné príjmy príjmy  8 611 30 198 10 996 -19 203 0,63 

Príjmy RO 14 480 18 589 24 412 5 823 1,40 

310 GRANDY  A TRANSFERY (zo ŠR) 426 727 505 734 508 637 2 903 29,09 
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320 - kapitálové  2 711 848 140 815 4 000 -136 815 0,23 

Kapitálové  príjmy celkom: 2 773 547 141 654 70 199 -71 455 4,02 

400 Finančné operácie príjmové 382 873 172 247 91 440 -80 807 5,23 

P R Í J M Y  celkom bez MR: 4 440 048 1 757 106 1 748 252 -8 853 100,00 

 

 

Beţné výdavky 

 

Výdavky  obec - ZU 2016 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 
nárast/pokles 

k r. 2015 

Výdavky - beţné 710 657 702 950 753 622 50 672 

610 Mzdy, platy, ostatné vyr. 152 913 154 534 160 771 6 237 

620 Poistné a príspevky do poisťovní 56 292 55 776 59 678 3 902 

630 Tovary a služby 406 771 397 865 429 092 31 227 

640 Bežné transfery (v rámci RO a rozp.org.) 88 230 88 521 99 234 10 714 

650 Splácanie úrokov a pôžičiek 6 451 6 254 4 847 -1 407 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 822 259 318 107 125 953 -192 155 

Spolu výdavky B+K 1 532 916 1 021 057 879 575 -141 482 

 

Z hľadiska funkčnej klasifikácie najviac výdavkov smerovalo: 

okrem školstva na výdavky verejnej správy v sume 266 283 €, staroba 113 683€, nakladanie 

s odpadmi, s odpadovými vodami. Detailné čerpanie takejto skladby výdavkov uvádza záverečný 

účet. 

Z pohľadu programového rozpočtu sú výdavky rozpísané podľa programov, podprogramov 

a prvkov s vyčíslením ich výdavkových súm. Sumarizáciu čiastok jednotlivých podprogramov, 

prvkov do vyčíslenia výdavkov za program ako celok záverečný účet neuvádza, z čoho by bolo 

možné posúdiť programy podľa výšky vynaložených nákladov. Jednotlivé podprogramy aj 

s objemom čerpania sú rozpísané v záverečnom účte. 

 

2. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET PRÍJMOV A VÝDAVKOV -  SCHODKOVÝ: - 55 754 €. 

 

Kapitálový Rozpočet 
Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Schválený 

rozpočet 

2016 

Úprava 

rozpočtu 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

nárast/pokles 

k r. 2015 

N/P k 

plánu 

príjmy 141 654 5 500 70 199 70 199 -71 455 64 699 

výdavky 318 107 126 500 125 953 125 953 -192 155 -547 

Kapit. rozpočet (výsledok hospod. 

– prebytok/schodok) 
-176 453 -121 000 -55 754 -55 754 120 699 65 246 

Kapitálové príjmy z titulu predaja bytov + 61 tis.€. , + 4 tis. pozemky; 

Kapitálové výdavky sú v porovnaní s plánovaným rozpočtom nižšie len o 547 eur, pričom boli 

naplánované na budovanie cestnej dopravy, nakladanie s odpadmi, rozvoj obci, zásobovanie 

a iné služby pre občanov, čo  podľa funkčnej klasifikácie uvádza záverečný účet. 
 

 

3. BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV BEŢNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU = PREBYTOK 

153 015 €. 
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Rozpočet celkom  (B+K) 
Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Schválený 

rozpočet 

2016 

Úprava 

rozpočtu 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

nárast/pokles 

k r. 2015 

príjmy 1 584 859 1 316 982 1 656 812 1 656 812 71 954 

výdavky 1 638 794 1 414 982 1 502 389 1 502 389 -136 406 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 

(prebytok/schodok rozpočtu spolu) 
-53 935 -98 000 154 424 154 424 208 359 

upravené FO  = 0     153 015 153 015 

 

Výsledok  hospodárenia  bol  vyčíslený  v  súlade s  platnou metodikou (§ 2 písm. b) a c)  a § 10  

     ods. 3 písm. a) a b) zákona  č. 583/2004 Z.z. o RP a podľa opatrenia MF SR č. 24501/2003-

92).  
 

4.  FINANČNÉ OPERÁCIE – PREBYTOK + 55 440 €. 

 

Finančné operácie 
Skutočnosť 

k 

31.12.2015 

Schválený 

rozpočet 

2016 

Úprava 

rozpočtu 

Skutočnosť 

k 

31.12.2016 

nárast/pokles 

k r. 2015 

N/P k 

plánu 

príjmy 172 247 134 000 91 440 91 440 -80 807 -42 560 

výdavky 36 000 36 000 36 000 36 000 0 0 

Financné operácie (výsledok 

hosp. z financných operácií) 136 247 98 000 55 440 55 440 -80 807 -42 560 

 

Podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o RP územnej samosprávy, § 10, ods. 6) – „Súčasťou rozpočtu 

obce sú  aj finančné  operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov 

obce....    Finančné   operácie   nie   sú  súčasťou  príjmov  a   výdavkov  rozpočtu   obce....“ 

Podľa § 15 cit. Zákona, ods. 2) – „O použití peňažných  fondov  rozhoduje  obecné 

zastupiteľstvo.“ 

Finančný   rozpočet   je   súčasťou   rozpočtu   a   jeho  úpravy   boli   schválené  uzneseniami  

obecného zastupiteľstva. 

 

5. Rozpočet   celkom   (beţný + kapitálový + finančné operácie)  v  €:  

  

Rozpočet  spolu (B+K + FO) 
Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Schválený 

rozpočet 

2016 

Úprava 

rozpočtu 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

nárast/pokles 

k r. 2015 

príjmy 1 757 106 1 450 982 1 748 252 1 748 252 -8 853 

výdavky 1 674 794 1 450 982 1 538 389 1 538 389 -136 406 

VÝSLEDOK celkového rozp. 

hospodárenia- prebytok 
82 311 0 209 864 209 864 127 552 

 

Po   zohľadnení   finančných  operácií  ostal   obci  prebytok   disponibilných   zdrojov 

k 31.12.2016  v sume 209 864 €, z toho 153 015 € ako prebytok bežného a kapitálové rozpočtu, 

a zostatok finančných operácií 55 440 €.   Zostatok použije obec na  základe  rozhodnutia  OZ.  

V  zmysle  platných  predpisov   (§ 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Zz. )  je  obec  povinná  

vytvárať rezervný   fond  vo  výške  určenej   zastupiteľstvom,  najmenej  však  10 %  z  prebytku  

rozpočtu.    
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6. PEŇAŢNÉ FONDY  (v €) 

Stav  prostriedkov rezervného a sociálneho fondu k 31.12.2016 

SF: Sociálny fond   .........................389 € 

RF: Stav: 

  Počiatočný stav k 1.1.2016 ... 125 759  

Tvorba (zostatok z FO).........      84 146  

Úbytky ..................................      90 579 

Stav k 31.12.2016..................   119 325 € 

 

 

II. BILANCIA AKTÍV A PASÍV – Celková  hodnota   majetku  obce  podľa  údajov  účtovníctva  

predstavuje  12 218 187  €, pričom medziročný nárast majetku je + 436 tis. €,  najvyšší nárast 

vykazujú finančné účty (+ 130 tis. €). Krátkodobé a dlhodobé záväzky  predstavujú  2 187 458tis. 

€. Podrobnejšie údaje o  majetku, záväzkoch, odpisoch,  podsúvahových účtoch, transferoch, 

obsahuje výkaz –Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2016.  

 Finančné účty spolu: 2015 (v €):   211 499;  2016 .... 342 388   z toho: 

 Bankové úcty 2015:   206 647,50 , v 2016: 336 728.  

 

III. BILANCIA ZÁVÄZKOV, STAVU A VÝVOJA DLHU 

Záväzky k 31.12.2016 prestavovali sumu 2 187 458, z toho najvýznamnejšie voči dodávateľom 

2 157 364 eur.  Výška prijatého úveru bola 274 682 zostatok k 31.12.2016 voči bankám je 

160 682 eur. 

 

IV. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ ROZPOČTOVÝCH A PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ – obec nie je 

zriaďovateľom  príspevkových organizácií. 

Rozpočtové  organizácie  obce  predstavujú  samostatný  subjekt –  jednu Základnú školu 

s materskou školou.  

Pozitívne možno hodnotiť podrobnejšie údaje aj o hospodárení ZŠsMŠ ktoré je  súčasťou  

návrhu  záverečného  účtu, kde v príjmovej časti ZÚ hodnotí detailnejšie príjmy RO na príjmy 

z podnikania, administratívne poplatky, ostatné príjmy a granty transfery, str. 5-6 ZÚ, ako aj 

v častí výdavkov ZÚ hodnotí ich vynaloženie podľa zloženia funkčnej klasifikácie str. 9. 

 

PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH PODĽA JEDNOTLIVÝCH PRÍJEMCOV –  Záverečný účet 

neuvádza údaj, že by obec poskytla záruky.   

 

V. DOTÁCIE PRÁVNICKÝM A FYZICKÝM OSOBÁM  

Záverečný účet uvádza, že obec v roku 2016 poskytla účelové dotácie v zmysle zákona 583/2001 

v znp.  Najviac bolo poskytnutých DDS (10 tis. a Športovému klubu 9 287 eur – v podobe 

bežných výdavkov z celkovej sumy  21 906,44  €. 

 

VI. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI 
Obec Závod IČO 00310158 podniká na základe živnostenského oprávnenia zo dňa 7. 2. 1990. 

Obec podniká v činnosti autobusová doprava, cestná nákladná doprava, poskytovanie 

služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu.   

 

Rok                    2014               2015               2016  (v €) 

Náklady :      4 684,53            3 573,77         2 310,72 

Výnosy:        5 188,79            5 329,73         5 555,62 

Zisk:             504,26            1 755,96         3 244    +  1 489  €  v porovnaní s r. 2015 
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VII. 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 programov rozpočtu. Rozpočet obce Závod bol na rok 2016 zostavený ako 

programový rozpočet; výdavky rozpočtu obce boli alokované programov, podprogramov. 

V zmysle ustanovení  § 12 ods. 2  zákona č. 583/2004 Z.z. o RP. “.....obce  počas roka   

monitorujú a hodnotia  plnenie  programov obce.“  Hodnotenie programov je súčasťou 

záverečného účtu. 

 

 V súvislosti so zmenou zákona 523/2004 pre rok 2017 kontrola odporúča: 

S cieľom zabezpečiť zjednotenie vykazovania rozpočtových údajov v rozpočte a v skutočnosti sa 

navrhuje, aby rozpočtová organizácia rozpočtovala príjmy a výdavky na všetkých svojich účtoch. 

Návrhom sa má zabezpečiť zachytenie príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií takým 

spôsobom, aby boli zaznamenané všetky finančné toky, ale zároveň, aby neboli rozpočtované 

duplicitne, napríklad prostriedky Európskej únie prijaté na osobitný účet v súlade s § 20 zákona, 

ktoré sa rozpočtujú v príjmoch a výdavkoch štátneho rozpočtu, sa na tomto osobitnom účte 

nerozpočtujú.  

Podľa navrhovanej úpravy § 22 ods. 1 súčasťou rozpočtu rozpočtovej organizácie budú všetky 

prostriedky na príjmových účtoch, vrátane prostriedkov podľa § 17 ods. 4, všetky prostriedky na 

výdavkových účtoch, ako aj prostriedky na iných účtoch rozpočtovej organizácie. Rozpočet príjmov 

a výdavkov rozpočtovej organizácie tak zahŕňa všetky prostriedky, s ktorými hospodári, pričom sa 

riadi záväznými ukazovateľmi určenými zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a 

zriaďovateľom. Navrhovanou zmenou nie je dotknuté ustanovenie § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, t. j. pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného 

celku sa na účely tvorby peňažných fondov zákonom vymedzené nevyčerpané účelovo určené 

prostriedky vrátane prostriedkov podľa § 17 ods. 4 a § 22 ods. 4 naďalej z tohto prebytku vylučujú. 

 

V záujme jednotného postupu kontrola odporučí zriaďovateľovi -v spolupráci so školami 

vypracovať jednotnú  metodiku   rozpočtovania a  vykazovania  príjmov  a  výdavkov. Potreba 

takejto metodiky   vyplýva aj z novely  niektorých ustanovení zákona č. 523/2004 Z.z., ktoré sa 

týkajú hospodárenia rozpočtových organizácií zriadených obcou, a to s  účinnosťou od 1.1.2017, 

resp. od 1.1.2018.  

Zdôvodnenie: 

Subjekty verejnej  správy (obec, rozpočtové organizácie)  sú v zmysle rozpočtových pravidiel 

povinné sledovať v priebehu  roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby 

navrhovať zmeny v rozpočte s cieľom  -  zabezpečiť VYROVNANOSŤ ROZPOČTU ku koncu 

rozpočtového roka. 

V súlade s ustanoveniami § 23 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy (ďalej len “RP VS“) je rozpočtová organizácia (ďalej „RO“) v taxatívne 

určených prípadoch oprávnená prekročiť rozpočtovaný limit výdavkov. Podľa § 3 uvedeného  

zákona sa na subjekty verejnej správy vzťahujú ustanovenia RP VS, pokiaľ osobitný zákon 

neustanovuje inak. RP VS sú základným ekonomickým zákonom pre subjekty verejnej správy, 

pričom  postavenie  osobitného  zákona vo väzbe na subjekty verejnej správy má zákon 

č.583/2004 Z. z.  o  rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy ( ďalej „ RP ÚS“).  RP  ÚS  

v znení § 1 ods. 3 zákona ustanovujú, že na obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie  (ďalej 

len  „RO“)  sa vzťahuje osobitný predpis – RP VS – s odchýlkami uvedenými v RP ÚS. Nakoľko 

ale RP ÚS pre RO v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí neustanovuje žiadne odchýlky, uplatňujú sa 

osobitosti rozpočtového hospodárenia  uvedené v § 23 RP VS na  všetky RO,  vrátane  RO  

zriadených obcou. Legislatívna  úprava v § 23 RP je  nastavená na podmienky štátnych RO, 

ktoré majú určený  LIMIT  VÝDAVKOV.  Z uvedeného je zrejmé, že úpravy v RP VS a v  § 23 
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možno použiť aj na RO územnej samosprávy.  Ale pri ich  aplikácii je potrebné použiť inú, resp. 

rôznu techniku – v  závislosti  od  konkrétnych podmienok. Napríklad  príspevky  na  úhradu 

stravy môže RO  viesť na bežnom účte, z ktorého  uhrádza  výdavky  spojené so stravovaním,  

alebo sa zapoja  do rozpočtu RO. Z uvedených dôvodov, ako aj  možností variability odporúčam, 

aby tieto skutočnosti boli presne vymedzené a špecifikované v  „zásadách rozpočtového 

hospodárenia“ tak, aby  dotknuté subjekty  mali  presne  stanovené pravidlá postupu pri 

zostavovaní  a  schvaľovaní rozpočtu, ako  aj pri vykonávaní  a schvaľovaní jeho zmien. 

S účinnosťou od 1.1.2017, resp. od 1.1.2018 boli schválené zmeny v niektorých ustanoveniach 

zákona č. 523/2004Z. z. ktoré sa týkajú niektorých oblastí hospodárenia rozpočtových 

organizácií zriadených obcou, napr.:  

„Povolené prekročenie limitu výdavkov“- § 17 

„Pravidlá rozpočtového hospodárenia“ - § 19,  

„Hospodárenie rozpočtových organizácií“ - § 22,  

Združovanie prostriedkov  - § 27, Podnikateľská činnosť RO a PO  - § 28   a iné.....  

Zmeny vyplývajúce z novely zákona č. 523/2004 Z.z. bude nutné  následne zaviesť do praxe.  

 

Záver 

V  súlade s § 16  zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy   –  odporúčam   

Obecnému zastupiteľstvu   schváliť   záverečný   účet  bez výhrad za   rok   2016. 
 

Závod,9.6.2017 

                                                                                             

Mgr. Iveta Balejčiková 

hlavná kontrolórka obce 


