
Hlavný kontrolór Obce Hodejovec 

OBSAH  ODBORNÉHO   STANOVISKA  HLAVNÉHO
KONTROLÓRA  K     ZÁVEREČNÉMU ÚČTU  

Podľa § 16 ods. 12 zák. č. 583/2004  návrh záverečného účtu obec prerokujú najneskôr 
do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

          Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok  2019               

  V zmysle § 18 f ods. l  písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

predkladám

 odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce  Hodejovec    za rok 2019.

Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu
Obce Hodejovec za rok 2019.  Návrh bol zverejnený dňa 29.05.2020 na  úradnej tabuli .

Návrh záverečného účtu  Obce Hodejovec  za rok 2019 bol  spracovaný v súlade  so
zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. Návrh
záverečného  účtu  zohľadňuje  aj  ustanovenia  zákona  č.  523/2004   Z.  z.  o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy.

Hlavný kontrolór v stanovisku hodnotil:
- náležitosti návrhu záverečného účtu obce
- údaje o plnení rozpočtu 
- aktíva a pasíva
- stav a vývoj dlhu

NÁLEŽITOSTI NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

Návrh  záverečného  účtu  bol  spracovaný  v súlade  aj  so –  Zásadami  rozpočtového
hospodárenia obce a so Zásadami hospodárenia a nakladanie s majetkom Obce Hodejovec.

Obec  v zmysle  §  16  ods.  3  zákona  č.  583/2004  Z.  z.  o rozpočtových  pravidlách
územnej  samosprávy v z.  n  .p.  nesplnila  povinnosť dať  si  overiť  účtovnú závierku podľa
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 9 ods.4 v z. n. p do 30.06.2020.

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa  §
10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad
o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti.

Údaje  o plnení  rozpočtu  boli  spracované  podľa  rozpočtovej  klasifikácie  v zmysle
opatrenia MF SR č. MF-0101752004 – 42 v znení neskorších doplnkov, ktorým sa ustanovuje
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druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri
zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov  územnej samosprávy.

Obec  spracovala  a predložila  návrh  záverečného  účtu  v oblasti  plnenia  rozpočtu
príjmov  podľa  ekonomickej  klasifikácie  na  úrovni  hlavných  kategórií,  položiek  a
podpoložiek.  Návrh  záverečného  účtu  v oblasti  plnenia  rozpočtu   výdavkov  spracovala
a predložila podľa funkčnej klasifikácie na úrovni oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa
ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie.

  Obec  postupovala  podľa  §  l6  ods.  l  zákona  o rozpočtových  pravidlách  územnej
samosprávy  a po  skončení  rozpočtového  roka  údaje  o rozpočtovom  hospodárení  súhrnne
spracovala do záverečného účtu obce.  V súlade s § l6 ods. 2 cit. zákona finančne usporiadala
svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytla prostriedky zo
svojho rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné vzťahy  k ŠR, štátnym fondom, rozpočtom  iných
obcí  a k rozpočtu  vyššieho  územného  celku.  Predložený  návrh   záverečného  účtu  obce
obsahuje  povinné  náležitosti  podľa  §  l6  ods.  5  o rozpočtových  pravidlách  územnej
samosprávy, a to údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 cit. zákona  v súlade
s rozpočtovou  klasifikáciou,  bilanciou  aktív  a pasív,  prehľad  o stave  a vývoji  dlhu,  údaje
o hospodárení  príspevkových  organizácii  v ich  pôsobnosti  a prehľad  o poskytnutých
dotáciách podľa  jednotlivých príjemcov.

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU

Finančné hospodárenie Obce Hodejovec  sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený
uznesením obecného zastupiteľstva číslo 10/2019 prijatého na riadnom zasadnutí OZ  dňa
04.01.2019. 

Schválený rozpočet Obce Hodejovec  bol v priebehu roka upravovaný na základe uznesení
obecného zastupiteľstva a vykonaných rozpočtových opatrení, a to :

 Rozpočtovým opatrením starostu zo dňa 21. 06.2019 1. rozpočtové opatrenie
Druhá zmena schválená 13.12.2019  uznesením OZ pod číslom 49/2019

Rozpočet celkove
Schválený rozpočet Uprav.rozpočet Čerpaný  rozpočtu

príjmy celkove 46 752,00 62 077,91 60 480,89
výdavky celkove 46 752,00 62 077,91 57 041,39
Hospodárenie- prebytok –
schodok

0,00 0,00 3 439,50

Bežný rozpočet
Schválený rozpočet Uprav.rozpočet Čerpaný  rozpočtu

bežné príjmy 59 170,90 57573,88 97,30 %
bežné výdavky 54 740,90 50915,06 93,01%
Hospodárenie-prebytok-schodok 4430,00 6658,82
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Kapitálový rozpočet:
Schválený rozpočet Uprav.rozpočet Čerpaný  rozpočtu

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00
Kapitálové výdavky 4337,01 4126,33 95,14%
Hospodárenie-prebytok-schodok -4337,01 -4126,33

Finančné operácie:
Schválený rozpočet Uprav.rozpočet Čerpaný  rozpočtu

príjmové fin. operácie 2907,01 2907,01 100,00%
výdavkové  fin. operácia 3000,00 2000,00 66,67%
Hospodárenie-prebytok-schodok -92,99 907,01

Plnenie rozpočtu príjmov :  
              
100 Daňové príjmy 97,16 %

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 99,60 %
120 Dane z majetku – Dane z nehnuteľností  z toho daň z pozemkov na 84,08 %, daň zo 
stavieb na  97,09 %, daň za psa na 98,53 %
130 poplatok za vývoz komunálneho odpadu iba na 99,41%. 

200 Nedaňové príjmy

210Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 99,46 %
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 100,00% 
290 Iné nedaňové príjmy 99,88 %

300 Granty a transfery

310 Tuzemské bežné granty a transfery 97,84 % na transfer na voľby 100%  na transfer na 
REGOB a Register adries ochrana prírody a krajiny  a  na transfer na cestnú komunikáciu 
čerpanie je vo výške 100%, 

             Významnou položkou v hospodárení obce sú daňové príjmy, z toho  hlavne podielové
dane. Daňové príjmy boli naplnené na 98,98 %, čo predstavuje 43 550,72,- €. Transfery zo ŠR
boli oproti plánu naplnené na 99,96 % , čo predstavuje  2211,15 €. 

Plnenie rozpočtu výdavkov:

600 Bežné výdavky 91,89 %

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 94,95%
620 Poistné a príspevok do poisťovní 98,41%
630 Tovary a služby  87,34%
640 Bežné transfery 99,72 %
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Finančné operácie:  

1. PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

400 Príjmy z transakcií  s  finančnými aktívami a finančnými pasívami 0 %

2. VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 100,00 %

         Vo finančných operáciách nebol uskutočnený výdaj. 

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

Bežné  príjmy spolu 57  573,88
z toho : bežné príjmy obce 57  573,88

Bežné výdavky spolu 50  915,06
z toho : bežné výdavky  obce 50  915,06

Bežný rozpočet 6  658,82
Kapitálové  príjmy spolu 0,00
z toho : kapitálové  príjmy obce 0,00

Kapitálové  výdavky spolu 4  126,33
z toho : kapitálové  výdavky  obce 4  126,33

Kapitálový rozpočet - 4  126,33
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 2  532,49
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ 0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 2  532,49
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 2  907,01

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 2  000,00

Rozdiel finančných operácií 907,01
PRÍJMY SPOLU  60  480,89
VÝDAVKY SPOLU 57  041,39
Hospodárenie obce 3  439,50
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ 0,00

Upravené hospodárenie obce 3  439,50

Vykazovaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b)a c) a § 10
ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v z.  n.  p.  a podľa opatrenia  MF SR č.  16786/2004-31,  ktorým sa ustanovujú  podrobnosti
o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácie, štátne fondy, obce a VÚC.

         Návrh na použitie  prebytku hospodárenia za rok 2019 v objeme 3439,50 € v súlade s §
15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách.
         
NAVRH    PRE  OZ :  
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Navrhujem tvorbu rezervného fondu vo výške 3 439,50 € v zmysle zákona o rozpočtových 
pravidlách zákona č. 583/2004 Z.z. 

II. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

1. Bilancia aktív a pasív  v  €

AKTÍVA

Názov  ZS  k  1.1.2019  v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR
Majetok spolu 301  575,11 261  303,76
Neobežný majetok spolu 297  723,54 256  129,66
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00
Dlhodobý hmotný majetok 253  489,54 211  895,66
Dlhodobý finančný majetok 44  234,00 44  234,00
Obežný majetok spolu 3  794,27 5  096,06
z toho :
Zásoby 610,77 610,77
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00
Krátkodobé pohľadávky 276,49 1  045,79
Finančné účty 2  907,01 3  439,50
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00
Časové rozlíšenie 57,30 78,04

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2019 v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu 301  575,11 261  303,76
Vlastné imanie 173  722,73 181  836,72
z toho :
Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00
Fondy 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia 173  722,73 181  836,72
Záväzky 20  731,19 11  180,47
z toho :
Rezervy 870,00 480,00
Dlhodobé záväzky 124,12 17,32
Krátkodobé záväzky 9  601,07 2  547,15
Bankové úvery a výpomoci 10  136,00 8 136,00
Časové rozlíšenie 107  121,19 68  286,57

2. Vývoj pohľadávok v  € k 31.12.2019

Druh záväzkov voči 
dodávateľom 326,31 €
Zamestnancom 1279,15 €
Poisťovniam 795,60 €
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Daňovému úradu 146,09 €
Bankové úvery 8136,00 €
Z toho  všetky  v lehote  splatnosti.  K uvedeným  záväzkom  môžeme  konštatovať,  že  obec
uzatvorila  splátkové  kalendáre  na  uhradenie  nedoplatkov  voči  dodávateľom  ako  aj  voči
poisťovniam a tak začala aj splácať svoj dlh. 

3. Ostatné  dôležité informácie 

3.1 Prijaté granty a transfery 

V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery :

Register adries 18,00
Cestná infraštruktúra 7,99
Ochrana prírod a krajiny 17,29
REGOB 61,05
Voľby prez. SR 1  159,78
Voľby do EP 947,04
Prídavky na deti 291,42
DPO SR 1  400,00

Tieto  granty  a transfery  boli  použité  v súlade  s ich  určeným  a boli  vyúčtovaný  pre

poskytovateľa v lehote ním určenou.

3.2 Poskytnuté dotácie 

V roku 2019 obec neposkytla zo svojho rozpočtu.  

III. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Obec v roku 2010 uzatvorila Zmluvu o úvere na rekonštrukciu miestnej komunikácie v obci,. 
Úver je dlhodobý s dobou splatnosti v roku 2025. 

Stav úverov k 31.12.2019 

Veriteľ Účel
Výška

poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny 

za rok 2019

Ročná splátka
úrokov 

za rok 2019

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2019

Rok
splatnosti

Prima Banka 
Slovensko

investičný 13  000,00 2 000,00 250,36 8  136,00 2025

 

ZÁVER

Návrh  záverečného  účtu  Obce  Hodejovec  za  rok  2019  je  spracovaný  v súlade
s príslušnými ustanoveniami  § 16  zákona o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy
a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona.

6



Návrh záverečného účtu Obce Hodejovec za rok 2019 v zmysle § 9 ods. 2 zákona
o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol
zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.

Riadna účtovná závierka za rok 2019 a hospodárenie obce za rok 2019 v súlade s § 9
ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy neboli overené audítorom. 

 
Účtovná  závierka  za  rok  2019  bola  vykonaná  podľa  zákona  č  431/2002  Z.  z.

o účtovníctve  v z.  n.  p.  Účtovná  závierka  za  rok  2019  vyjadruje  verne  vo  všetkých
významných  súvislostiach  finančnú  situáciu  Obce  Hodejovec  k 31.12.2019  a výsledok
hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.

V zmysle  §  16  ods.  10  zákona  o rozpočtových  pravidlách  územnej   samosprávy
odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce
Hodejovec  za rok 2019 výrokom

celoročné hospodárenie  schvaľuje bez výhrad.

                                                                                                                            Bc. Andrea Dubovická Šóšiková
V Hodejovci dňa 07.06.2020                                                                        hlavná kontrolórka
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