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Názov materiálu 

 

Návrh  

Záverečného účtu obce Bellova Ves  

za rok 2016 

 

Dôvod predloženia materiálu 

- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov 

- zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom     

-             zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

Materiál spracoval a predkladá 

 

Ing. Mária Jankovičová, MBA 

starostka obce Bellova Ves 

 

 

Materiál obsahuje 

1. Dôvodová správa 

2. Návrh uznesenia  

3. Návrh Záverečného účtu obce Bellova Ves za rok 

2016 

4. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

Bellova Ves k návrhu Záverečného účtu Obce 

Bellova Ves za rok 2016 zo dňa 04.07.2017. 

5. Správa nezávislého audítora Ing. Kataríny 

Kováčikovej  z overenia ročnej účtovnej závierky 

a hospodárenia obce Bellova Ves za rok 2016 zo 

dňa 28.06.2017. 

 

Materiál má/nemá dopad  na rozpočet 

obce 

má dopad na rozpočet obce 

 

Materiál predložený na zasadnutie 

obecného zastupiteľstva dňa/k bodu č. 

04. 08. 2017 k bodu č. 10 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 

 

Uznesenie č.  ......../OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 

k návrhu Záverečného účtu obce Bellova Ves za rok 2016 

 

Materiál na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves (ďalej len „obecné 

zastupiteľstvo“) sa predkladá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších (ďalej len „zákon o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy“), zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). 

Záverečný účet obce je súhrnný dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového 

hospodárenia obce za príslušný kalendárny rok, ako i celkovú majetkovú situáciu obce. 

Predpokladom pre korektné vypracovanie záverečného účtu obce ako  súhrnného dokumentu 

je správne vedenie účtovníctva a evidencie majetku obce za hodnotené obdobie,  ktorého 

povinnosť určuje zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  

Podľa § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec je povinná 

po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovať do 

záverečného účtu, dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu (zákon 

o účtovníctve), návrh záverečného účtu pred schválením predložiť na verejnú diskusiu 

a následne tento predložiť na schválenie obecnému zastupiteľstvu. 

Návrh Záverečného účtu Obce Bellova Ves za rok 2016: 

- bol v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení zverejnený na úradnej tabuli obce 

v čase od 21.06.2017 do 12.07.2017 a na internetovej adrese obce v čase od 

21.06.2017 do naďalej. V určenej lehote, t. j.  do 06.07.2017 neboli doručené do 

podateľne Obecného úradu v Bellovej Vsi žiadne pripomienky k návrhu Záverečného 

účtu Obce Bellova Ves za rok 2016. 

- bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to zákonom        

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy“) a zákonom o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy“). 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce                  

na  rok  2016, ktorý bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako 

prebytkový a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016 s výhľadom na 

roky 2017 a 2018 (ďalej len „rozpočet obce“), ktorý bol schválený dňa 04.07.2016 uznesením 

obecného zastupiteľstva č. 40/OZ/2016. 

Rozpočet obce bol zmenený jedenkrát. Prvá zmena bola schválená dňa 22.11.2016 

uznesením obecného zastupiteľstva č. 78/OZ/2016, pričom zmena bola vykonaná 

rozpočtovým opatrením č. 1/2016 zamestnancom obce dňa 25.11.2016. 

 

 

 



Obsahom predkladaného návrhu záverečného účtu obce je: 

1. Rozpočet obce na rok 2016 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 

4. Prebytok  rozpočtového hospodárenia za rok 2016 

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016 

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. 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: 

a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

12. Hodnotenie plnenia programov obce  

 

Prílohu  návrhu záverečného účtu tvorí: 

- Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves Ing. Márie Viestovej           

k Návrhu Záverečného účtu Obce Bellova Ves za rok 2016 zo dňa 04.07.2017,  

- Správa nezávislého audítora Ing. Kataríny Kováčikovej  z overenia ročnej účtovnej 

závierky a hospodárenia obce Bellova Ves za rok 2016 zo dňa 28.06.2017. 

 

Podľa § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o použití 

prebytku rozpočtu obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu. 

 

Podľa § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prerokovanie 

záverečného účtu obce sa uzatvára s jedným z týchto výrokov:  

a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,  

b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.  

 

Podľa § 16 ods. 11 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ak sa 

záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na 

nápravu nedostatkov. 

 

Navrhujeme obecnému zastupiteľstvu schváliť Záverečný účet obce Bellova Ves za rok 

2016 s výhradami a prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov. Zároveň navrhujeme 

schváliť vysporiadanie  prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 vo výške 19 825,09 

eur tak, ako je uvedené v návrhu uznesenia a prijať uznesenie obecného zastupiteľstva 

v predloženom znení.  

 



NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 44/2017) 

 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

k bodu č. 10 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 04. 08. 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Názov bodu č. 10 návrhu programu zasadnutia: 

Návrh Záverečného účtu Obce Bellova Ves za rok 2016 

 

Uznesenie č. .............../OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo a berie na vedomie 

1. Návrh Záverečného účtu Obce Bellova Ves za rok 2016. 

2. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves Ing. Márie Viestovej k návrhu 

Záverečného účtu Obce Bellova Ves za rok 2016 zo dňa 04.07.2017. 

3. Správu nezávislého audítora Ing. Kataríny Kováčikovej  z overenia ročnej účtovnej 

závierky a hospodárenia obce Bellova Ves za rok 2016 zo dňa 28.06.2017. 

B. Konštatuje, že 

1. Návrh Záverečného účtu Obce Bellova Ves za rok 2016: 

a) bol v súlade s § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) zverejnený na úradnej 

tabuli obce od 21.06.2017 do 12.07.2017 a na internetovej adrese obce v čase od 

21.06.2017 do naďalej, 

b) bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to zákonom        

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy“) a 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 rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“). 

2. Účtovná závierka obce Bellova Ves za rok 2016 bola vypracovaná v súlade s § 9 ods. 4 

zákona  o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a overená nezávislým audítorom, a to Ing. Katarínou Kovačikovou dňa 

26.06.2017. 

3. V určenej lehote na pripomienkovanie návrhu, t. j.  do 06.07.2017 neboli doručené do 

podateľne Obecného úradu v Bellovej Vsi žiadne pripomienky k návrhu Záverečného účtu 

Obce Bellova Ves za rok 2016. 

C. Schvaľuje  

1. V súlade s § 16 ods. 10 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

celoročné hospodárenie obce Bellova Ves za rok 2016 sa schvaľuje s výhradami. 

2. Opatrenia na nápravu nedostatkov (uvedú sa) 

3. Vysporiadanie  prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 vo výške 19 825,09 eur             

nasledovne: 

a) do rezervného fondu čiastku vo výške 1 982,50 eur, 

b) do cestného fondu čiastku vo výške 842,59 eur, 

c) do fondu rozvoja obce čiastku vo výške 17 000,00 eur. 

 

 



D. Žiada  

Starostku  obce Ing. Máriu  Jankovičovú, MBA v súvislosti so schváleným Záverečným 

účtom obce Bellova Ves za rok 2016: 

1. zabezpečiť jeho zverejnenie na internetovej adrese obce (www.bellovaves.sk)  

                        Z: v texte           T: do 14 dní  

2. zabezpečiť nápravu nedostatkov hospodárenia v rozpočtovom roku 2017 v zmysle 

schválených opatrení. 

  Z: v texte    T: v priebehu rozpočtového roka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh uznesenia bude doplnený (prípade pozmenený) v zmysle záverov z diskusie poslancov obecného 

zastupiteľstva vo veci. 

http://www.bellovaves.sk/

