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Dôvodová správa 

V súlade s § 18f ods. 1 pís. c) Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné 
stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2015 Obce 
Bellova Ves. 



ODBORNÉ  STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA 
k Návrhu záverečného účtu Obce Bellova Ves za rok 2015 

Odborné stanovisko k Návrhu záverečného účtu (ďalej len “Stanovisko”) je spracované v zmysle § 
18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
( ďalej len „zákon o obecnom zriadení“ ). 

Podkladom pre vypracovanie stanoviska bol: 

Návrh záverečného účtu Obce Bellova Ves za rok 2015 

Rozpočet Obce Bellova Ves na rok 2015 

Účtovná závierka k 31.12.2015 (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky ÚZ) 

Inventarizácia majetku obce k 31.12.2015 

Stanovisko auditorky k účtovnej závierke obce za rok 2015 

Záverečný účet 

 Záverečný účet obce je definovaný ako usporiadaná sústava ukazovateľov, ktoré 
charakterizujú hospodársku činnosť obce za uplynulý rozpočtový rok. Je to dokument, ktorý 
prezentuje výsledky hospodárenia obce za rozpočtový rok a majetkovú situáciu obce za kalendárny 
rok. Záverečný účet obce podľa §16 ods. 5 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
obsahuje najmä údaje v štrukturálnom členení  tak, ako vyžaduje zákon. 

Účtovná závierka 

 Cieľom účtovnej závierky je na jednej strane uzatvoriť rozpočtové hospodárenie a na druhej 
strane dať pravdivý obraz o stave majetku obce a záväzkov obce. Podkladom pre vypracovanie 
záverečného účtu je tiež účtovná závierka, ktorá obsahuje účtovné výkazy: 

 Súvahu  - vyjadruje informácie o stave majetku obce (aktíva) a zdrojov jeho financovania 
(pasíva) v peňažnom vyjadrení k určitému dňu (31.12.2015). Do súvahy sa na konci účtovného 
obdobia premietne len čistý výsledok hospodrenia. 

 Výkaz ziskov a strát - zachytáva vznik nákladov a tvorbu výnosov, súvisiacich s činnosťou, 
ktoré obec uskutočnila v priebehu účtovného obdobia. 

 Poznámky  - obsahujú informácie, ktoré nie sú v súvahe a vo výkaze ziskov a strát, 
respektíve obsahujú podrobnejšie informácie položiek, zverejnených vo výkazoch, alebo nespĺňajú 
podmienky pre vykázanie vo výkazoch. 

Okrem uvedeného obec vyhotovuje Výročnú srávu s náležitosťami podľa §20 zákona číslo 
431/2002 Z.z. o účtovníctve a spolu s účtovnou závierkou podliehajú overeniu auditorom. Výročná 
správa obsahuje spravidla informácie o rozočtovom hospodáení obce, účtovnú závierku za obdobie, 
za ktoré sa vyhotovje výročná správa, budúce smerovanie obce a správu auditora k tejto účtovnej 
závierke. Z časového hľadiska je naviazaná na spracovanie auditu, pričom účtovná závierka obce 



musí byť auditorom overená do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa 
zostavuje. 

Výročná správa nie je súčasťou predloženého záverečného účtu, nebola vypracovaná ako 
samostatný dokument a nebola predložená Obecnému zastupiteľstvu Obce Bellova Ves spolu so 
správou auditora. 

 Aktuálne účtovníctvo - podľa platnej metodiky účtovníctva nie je možné práve pre 
aktuálno - časový princíp v účtovníctve (zachytávať  informácie o majetku a záväzkoch, nákladoch 
a výnosoch, príjmoch a výdavkch v období, v ktorom vznikli, t.j. v období s ktorým časovo súvisia) 
výkázať výsledok hospodárenia obce - prebytok alebo schodok. Prebytok alebo schodok sa zisťuje 
mimo účtovníctva na základe skutočne reallizovaných rozpočtových príjmov a rozpočtových 
výdavkov na položkách v rozpočtovom hospodárení. 

VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA  K NÁVRHU 
ZÁVERČNÉHO ÚČTU OBCE BELLOVA VES ZA ROK 2015 

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu 

 Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade o zákonom č. 523 / 2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (ďalej len rozpočtových pravidlách). 

Návrh záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:  
• č. 582 / 2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov, na základe ktorého bolo vydané všeobecne záväzné 
nariadenie obce Bellova Ves o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady,  
• č. 564 / 2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
• a ostatných súvisiacich právnych predpisov.  

Obec porušila  § 16, ods. 12 o rozpočtových pravidlách o zmene a doplnení niektorých zákonov 
tým, že záverečný účet nebol schválený zákonom stanovenej lehote, teda do 30.6.2016 a §20 
zákona  číslo 431/2002 Z.z. o účtovníctve  tým, že do 31.12.2016 nebola vypracovaná výročná 
správa obce. Výročná správa s náležitosťami podľa §20 zákona o účtovníctve  spolu s účtovnou 
závierkou podliehajú overeniu auditorom.

Súlad s vnútornými predpismi obce 

Obec nemá vypracované interné predpisy: Zásady hospodárenia s majetkom obce, Smernica pre 
vedenie účtovníctva, Smernica o finančnej kontrole a z toho dôvodu nemôžem potvrdiť súlad s 
vnútornými predpismi.



Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 

Návrh záverečného účtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom na webovej stránke obce v 
zákonom stanovenej lehote dňa 20.1.2017, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v obecnom 
zastupiteľstve v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení.

Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce  

Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy splnila 
povinnosť dať si overiť účtovnú závierku audítorom a podľa zákona o obecnom zriadení (§ 9 ods. 
4). Audit prebehol dňa: 5.8.2016.

2.  Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu 

Obce pri vedení účtovníctva a zostavovaní účtovnej závierky postupujú podľa týchto opatrení, ktoré 
vydáva MF SR: 

 Opatrenia MF SR č. MF/19324/2012-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti opostupoch 
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne 
fondy, obce a vyššie územné celky 

 Opatrenia MF SR č. MF/19568/2013-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne 
fondy, obce a vyššie územné celky  

 Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004 – 42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a 
ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov, ktorá je záväzná pri 
zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy. 

- Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky  
k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004  
a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie  
v znení: 
Dodatku č. 1 (FS č. 9/2005), Dodatku č. 2 (FS č. 3/2006), Dodatku č. 3 (FS č. 10/2006), Dodatku 
č. 4 (FS č. 11/2007), Dodatku č. 5 (FS č. 5/2008), Dodatku č. 6 (FS č. 6/2009), Dodatku č. 7 (FS 
5/2010), Dodatku č. 8 (FS 12/2010), Dodatku č. 9 (FS č. 3/2012), Dodatku č. 10 (FS č. 12/2013), 
Dodatku č. 11 (FS č. 11/2014), Dodatku č. 12 (FS č. 6/2015), Dodatku č. 13 (FS č. 10/2015) 

Návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s opatrením 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF / 010175 / 2004 – 42. 

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa ust. § 16 zák. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 tohto 
zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, hospodárenie fondov obce, výsledok hospodárenia ku 
dňu 31.12.2015 a jeho vysporiadanie a bilanciu aktív a pasív. 



3. SPRACOVANIE NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

Obec postupovala podľa ust. § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 
po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do 
záverečného účtu obce. V súlade s ust. § 16 ods. 2 citovaného zákona finančne usporiadala  
finančné vzťahy k ŠR. Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa 
ust. § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: 

a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, 
b) bilanciu aktív a pasív, 
c) prehľad o stave a vývoji dlhu, 
d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, 
e) prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, 
f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, 
g) hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku

Údaje  o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, údaje o nákladoch a výnosoch 
podnikateľskej činnosti, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, 
hodnotenie plnenia programov obce  návrh záverečného účtu neobsahuje, nakoľko obec 
nevykonáva podnikateľskú činnosť a nemá príspevkovú organizáciu, neposkytlo záruky, 
nemá vypracovaný program obce.  

1. Údaje o plnení rozpočtu 

Finančné hospodárenie Obce Bellova Ves sa riadilo rozpočtom obce, ktorý bol schválený 
uznesením obecného zastupiteľstva Obce Bellova Ves číslo 27/OZ/2015 zo dňa 09.04.2015 
nasledovne:  

Príjmy schváleného rozpočtu (tab. č. 1) 

Výdavky schváleného rozpočtu (tab. č. 2)

Kategória ekonomickej klasifikácie Scvhálený rozpočet na rok 2015

110 Daň z príjmov a kapitálového majetku 35 486,00

120 Dane z majetku 24 476,00

130 Dane za tovary a služby 5 280,00

210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 1 710,00

220 Administratíve poplatky a iné poplaky 2 154,00

230 Kapitálové príjmy 7 000,00

240 Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov 45,00

290 Iné nedaňové príjmy 0,00

310 Bežné transfery 972,00

SPOLU 77 123,00



Prehľad o skutočnom čerpaní rozpočtu za rok 2015 podľa mesiacov (tab. č.3)

Plnenie príjmov rozpočtu (tab. č. 4)

Kategórie ekonomickej klasifikácie Shválený rozpočet na rok 2015

610 Mzdy, platy, vyrovnania 27 114,00

620 Poistné a príspevky do poisťovní 9 960,00

630 Tovary a služby 31 351,00

640 Bežné transfery 831,00

710 Obstarávanie kapitálových aktív 14 500,00

SPOLU 83 756,00

Mesiac Príjmy rozpočtu Výdavky rozpočtu Rozdiel

január 5096,83 5422,91 -326,08

február 8680,33 10426,55 -1746,22

marec 12616,44 15432,02 -2815,56

apríl 16388,22 18467,63 -2079,41

máj 20352,82 28615,82 -8263,00

jún 34309,02 34293,18 15,84

júl 47210,22 40159,05 7051,17

august 51933,66 44790,18 7143,48

september 65379,63 47551,62 17818,01

október 114665,33 51874,28 62791,05

november 126515,42 56565,81 69949,61

december 130785,23 66632,49 64152,74

130 785,23 66 632,49 64152,74

Kategória ekonomickej 
klasifikácie

Rozpočet po 
zmenách

Skutočnosť k 
31.12. 2015

%

110 Daň z príjmov a 
kapitálového majetku

35 486,00 36 210,03 102,04 %

120 Dane z majetku 24 476,00 25 172,94 102,85 %

130 Dane za tovary a služby 5 280,00 4 344,33 82,28 %

210 Príjmy z podnikania a 
vlastníctva majetku

1 710,00 1 691,25 98,90 %

Kategória ekonomickej 
klasifikácie



Čerpanie výdavkov rozpočtu (tab. č. 5)

Príjmy bežného rozpočtu v € (tab. č. 6)

Výdavky bežného rozpočtu v € (tab. č. 7)

220 Administratíve poplatky a 
iné poplaky

2 154,00 2 044,42 93,05 %

230 Kapitálové príjmy 7 000,00 0,00 0 %

240 Úroky z úverov, pôžičiek, 
vkladov

45,00 18,24 40,53 %

290 Iné nedaňové príjmy 0,00 175,35 175,35 %

310 Bežné transfery 972,00 2 182,22 224,50 %

SPOLU 77 123,00 71 838,78 93,15 %

Rozpočet po 
zmenách

Skutočnosť k 
31.12. 2015

%Kategória ekonomickej 
klasifikácie

Kategórie ekonomickej 
klasifikácie

Rozpočet po 
zmenách

Skutočnosť k 
31.12. 2015

%

610 Mzdy, platy, vyrovnania 26 204,00 15 220,96 58,08 %

620 Poistné a príspevky do 
poisťovní

9 960,00 6 262,41 62,87 %

630 Tovary a služby 32 211,00 39 115,83 121,43 %

640 Bežné transfery 881,00 4 545,29 515,92 %

710 Obstarávanie kapitálových 
aktív

14 500,00 1488,00 10,26 %

SPOLU 83 756,00 66 632,49 79,56 %

Zdroj Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Skutočnosť k 31.12.2015

41 vlastné príjmy obcí 69151 69151 70856,56

111 zo ŠR 972 972 982,22

Spolu 70123 70123 71838,78

Zdroj Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Skutočnosť k 31.12.2015

41 68814 68814 54356,38

46 iné zdroje príjmov 0 0 9805,89

111 442 442 982,22

Zdroj



Príjmy kapitálového rozpočtu v € (tab. č. 8)

Výdavky kapitálového rozpočtu v € (tab. č. 9)

Príjmové finančné operácie v € (tab. č. 10)

Výdavkové finančné operácie 0 €.

Rozpočet v zmysle VYHLÁŠKY Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva 
štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy č. 257/2014 

Podrobné čerpanie  rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie (tab. č. 11)

Spolu 69256 69256 65144,49

Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Skutočnosť k 31.12.2015Zdroj

Zdroj Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Skutočnosť k 31.12.2015

41 7000 7000 0

Spolu 7000 7000 0

Zdroj Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Skutočnosť k 31.12.2015

41 14500 14500 0

46 0 0 1488

Spolu 14500 14500 1488

Zdroj Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Skutočnosť k 31.12.2015

41 vlastné príjmy obcí
(453 účet
prevod prostriedkov z 
predchádzajúcich 
období)

14 500 14 500 5600

46  iné zdroje neurčené
(454 učet
prevod prostriedkov z 
peňažných fondov)

0 0 53 299,43

SPOLU 14 500 14 500 58 899,43



Ako vyplýva z tab. č. 4, č. 5  a č.11

• plnenie skutočných rozpočtových príjmov k 31.12. 2015 bolo vo výške 93,15%, 

• čerpanie skutočných rozpočtových výdavkov k 31.12. 2015 bolo vo výške 79,56% 

���  
Rozpočet bol zostavený v zmysle § 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy jeho 
vnútorné členenie je v súlade s týmto zákonom. Obsahuje bežný a kapitálový rozpočet v členení na 
príjmy a výdavky a finančné operácie. V rozpočte sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci 
financovania prenesených kompetencií štátu. 

Doporučujem : 

bod 3) Rozbor plnenia výdavkov bežného rozpočtu za rok 2015 v celých eur zmeniť na 
Rozbor výdavkov rozpočtu za rok 2015 v celých eurách, pretože obsahuje aj kapitálový 
rozpočet ako tabuľku 2), 

Položka Čerpanie % Plnenia Funkčná 
klasifkácia

Ekonomická 
klasifikácia

Mzdy, poistene 21483,37 56,46 01.1.1 610,620

Cestovné náhrady 321,56 43,16 01.1.1 630

Energia, voda, komunikácie 3823,41 80,49 01.1.1 630

 Materiál (kancelárske , čistiace, iné) 3523,47 129,78 01.1.1 630

Údržba 29 6,3 01.1.1 630

Nájomné (stroje) 172,17 49,19 01.3.3 630

Služby (advokátske, BOZP, auditorské, 
štúdie,, iné)

12886,54 168,70 01.1.2 630

Transfery verejnej správy 382,50 101,46 08.1.0 640

Transfery jednotlivcom (odstupné, 
členské,iné)

4106,54 814,79 01.1.1 640

Transfery verejnej správy (voľby) 239,11 130,66 08.1.0 640

Rekonštrukcia - kapitálové výdavky 1488 01.1.1 710

Údržba ciest, chodníkov,iné 1727,29 04.5.1 630

Uloženie odpadu, odvoz odpadu 5577,90 89,10 05.1.0 630

Verejné osvetlenie -  energie, oprava 6909,70 126,55 06.4.0 630

Kultúrne podujatia 3906,21 181,68 08.6.0 630

Spolu 66 632,49 79,56

Výdavkové finančné operácie 0 0 % 01.7.0 800



- vo všetkých tabuľkách, v ktorých je údaj “% plnenia”, doplniť  údaj % plnenia, doplniť  
chýbajúce údaje. 

- opraviť údaje v bode b), c), d) nasledovne: 

 v bode b) 620 Poistné a príspevok do poisťovní  Skutočnosť k 31.12.2015 na sumu 
6262,41 € 

 v bode c) 630 Tovary a služby Skutočnosť k 31.12.2015 na sumu 39 115,83 € 

 v bode d) 640 Bežné transfery Skutočnosť k 31.12.2015 na sumu 4 545,29 € 

 v bode d) 640 Bežné transfery opraviť rok 2014 na rok 2015 

- tabuľku (bod 2 ?) - kapitálové výdavky opraviť:  

 text “schválený rozpočetu obce na rok 2015” na skutočnosť k 31.12.2015 a  

 sumu “0 “ opraviť na sumu 1488,00 EUR, 

- čerpanie rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie upraviť podľa tab. 11 

- čerpanie rozpočtu - suma spolu opraviť na  sumu 66 632,49€ 

Výsledok rozpočtového hospodárenia v € (tab. č. 12) 

Prebytok a schodok rozpočtu obce 

Zákon č. 583/2004 Z. z. definuje v ustanovení § 2 písm. b) a c): 

Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Čerpanie rozpočtu

Bežný rozpočet:
- bežné príjmy
- bežné výdavky
Hospodárenie za bežný rozpočet

70123
69856
267

70123
69856
267

71 838,78
65144,49
6693,88

Kapitálový rozpočet:
- kapitálové príjmy
- kapitálové výdavky
Hospodárenie za kapitálový 
rozpočet

7000
14500

-7500

7000
14500

-7500

0
1488

-1488

Hospodárenie rozpočtu -6633 -6633 5 206,29

Finačné operácie
- príjmové finančné operácie
- výdavkové finančné operácie

14500 14500 59499,43

Príjmy celkom 91623 91623 131382,21

Výdavky celkom 84356 84356 66632,49

Disponibilné zdroje 7267 7267 64749,72



– prebytok rozpočtu obce ako kladný rozdiel medzi príjmami rozpočtu obce a výdavkami rozpočtu 
obce, 

– schodok rozpočtu obce ako záporný rozdiel medzi príjmami rozpočtu obce a výdavkami rozpočtu 
obce. 

Ďalej v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení zákona č. 611/2005 Z. z. sa prebytok 
alebo schodok rozpočtu obce vypočíta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b), pričom z takto zisteného 
prebytku sa v zmysle § 16 ods. 6 vylučujú na účely tvorby peňažných fondov nevyčerpané účelovo 
určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku, zo štátneho rozpočtu (ďalej 
len „ŠR“), z rozpočtu Európskej únie (ďalej len „EÚ“) alebo na základe osobitného predpisu, ktoré 
možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku, napr. v súlade s § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 
(ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“). 

Výpočet prebytku, schodku rozpočtu obce = (príjmy BR + príjmy KR) – (výdavky BR + výdavky 
KR) 

Z výpočtu prebytku, resp. schodku rozpočtu obce vyplýva, že finančné operácie neovplyvňujú 
výsledok rozpočtového hospodárenia obce. Výsledok rozpočtového hospodárenia obce ovplyvňujú 
len príjmy a výdavky bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu za obdobie rozpočtového roka. 
Finančné operácie teda nevstupujú do príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

Príjmy celkom: 71 838,78 EUR

Výdavky celkom: 66 632,49 EUR

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce Bellova Ves za rok 2015: prebytok v sume 
5 206,29 EUR.

UŠETRENÉ A PREKROČENÉ VÝDAVKY ZA ROK 2015 

Nakoľko v rozpočte došlo aj k prekročeniu, alebo nevyčerpaniu niektorých položiek.  

PRÍJMY  

 BEŽNÝ ROZPOČET 
 Príjmy v bežnom rozpočte boli naplnené na 93,15 %.  

 Došlo k navýšeniu príjmov najmä vtýchto položkách (prišlo viac príjmov, ako sa 
rozpočtovalo): 

bežné transfery      



VÝDAVKY BEŽNÝ ROZPOČET 
Výdavková časť rozpočtu bola naplnená na  94,06 %. 

 Ušetrilo sa v týchto položkách, citujem len najvýznamnejšie:  

mzdy a platy  

údržba  

 K prečerpaniu došlo v týchto položkách: 

Všeobecný materiál (kancelárske , čistiace, iné) 

Služby (auditorské, auditorské, štúdie,, iné) 
Transferi jednotlivcom (odstupné, členské,iné) 
Kultúrne podujatia 

REKAPITULÁCIA  

Príjmy do rozpočtu 2015 boli uskutočnené na 93, 15%. Výdavky z rozpočtu 2015 boli čerpané 
na 79,56%. 

Vysporiadanie prebytku rozpočtu (tab. č. 13)

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov v sume  5 206,29 €, navrhujeme vysporiadať takto: 

Nevyčerpané prostriedky previesť na osobitný účet a v nasledujúcich rozpočtových rokoch ich 
zaradiť do rozpočtu obce ako príjmovú finančnú operáciu a s výdavkovými finančnými operáciami 
ako prídel do cestného fondu obce vo výške 206,29 € a zvyšnú časť sumy vo výške 5000 € ako 
prídel do rezervného fondu obce.  

Doporučujem:

bod 4) Návrh na vysporiadanie prebytku rozpočtu obce za rok 2015  upraviť tabuľku 
nasledovne:

Výdavky Skutočnosť k 31.12.2015 opraviť sumu na 66 632,49 €, Príjmy na 71 838,78 v zmysle 
Zákona č. 583/2004 Z. z.v ustanovení § 2 písm. b) a c) a v súlade s tým, že finančné operácie 
neovplyvňujú výsledok rozpočtového hospodárenia a následne upraviť v stĺpci Rozdiel skutočnosť 
k 31.12.2015 na 5 206,29

Hospodárenie fondov 

Príjmy rozpočtu (BP+KP) Výdavky rozpočtu (BV+KV) Prebytok

71 838,78 66 632,49 5 206,29



V roku 2015 obec tvorila vlastné mimorozpočtové peňažné fondy, ktoré nemajú v účtovníctve čísla 
účtov, sú zachytené na účte 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
Uznesením číslo 25/OZ/2015 zo dňa 09.04.2015 obecné zastupiteľstvo schválilo rezervný fond, 
fond pre rozvoj obce, cestný fond a sociálny fond, tieto nemajú stav k 1.1. 2015.   
   

Stav k 1.1. Čerpanie Stav k 31.1. 2015

Rezervný fond  ? 12 000,00 €

Fond pre rozvoj obce ? 57 788,98 €

Cestný fond ?       500,00 €  

Sociálny fond ?       631, 65 €

Dopuručujem: doplniť údaje v hospodárení fondov: Stav k 1.1. 2015 a čerpanie

2. Bilancia aktív a pasív 

AKTÍVA v  EUR 

a) Neobežný majetok vrátane obstarania spolu z toho:             149 282,57

1. dlhodobý nehmotný majetok           0,00

2. dlhodobý hmotný majetok 114 897,73

3. dlhodobý finančný majetok   34 384,84

b) Obežný majetok spolu z toho:                                                           87 428,90

1. zásoby                                                                                     0

2. zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy                     400,00

3. pohľadávky                                                                   12 430,65                       

4. finančný majetok (peniaze, účty, ceniny)                     74 598,25

c) Časové rozlíšenie                                                                                     103,20

d) Vzťahy k účtom štátnej pokladnice  

Aktíva celkom:                236 814,67

���

PASÍVA v celých EUR 



a) Vlastné imanie: 159 899,56

1. nevysporiadaný výsledok hosp. min. rokov 153604,27

      2.    výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                6295,29

b)    Záväzky :                                                                             5 253,73

1. krátkodobé záväzky v lehote splatnosti                           4622,08

2.         dlhodobé záväzky                                                         631,65                                   

c) Časové rozlíšenie   71 661,38

��� ���  
Pasíva celkom: ���                           236 814,67

Odporúčam: opraviť v súvahe sumu majetok spolu v aktívach z “236 816,67” na 236 814,67.

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu

 (tab. č. 14)

Odporúčam Prehľad o stave a vývoji dlhu v bode 8) Návrhu doplniť o vývoj dlhu

  

  

Sumarizácia hospodárenia obce k 31.12.2015 podľa účtovnej závierky obce  

(Tab. č. 15) 

Záväzky Stav k 31.12.2014 Stav k 31.12.215 Rozdiel

Dlhodobé záväzky 584,63 631,65 47,02

Krátkodobé záväzky 5 053,13 4 632,08 -421,05

Výnosy 
(účtovná 
trieda 6)

Náklady 
(účtovná 
trieda  5)

Výsledok 
hospodár
enia

Výsledok 
hospodárenia 
po zdanení

Záväzky Pohľadávky

83 300,80 76 997,91 6 302,89 6 295,29 5 253,73 12 430,65



Zistené skutočnosti: 

1/ Neuhradení dodávatelia vykázaní vo výške 802,76 € , neboli odsúhlasení ani náhradným riešením 
a to preukázanou úhradou v 2016 .  
2/ zostatok účtu 379 – iné záväzky som nevedela odsúhlasiť pre nedodanie podkladov z čoho 
zostatok pozostáva , je vykázaný v rovnakej čiastke ako v minulom období vo výške 225,9 €.  
3/ zostatok účtu 318- Pohľadávky z faktúr vo výške 224,98 € som neodsúhlasila, nakoľko nebola 
predložená zostava účtu ,ktorá by súhlasila so zostatkom hlavnej knihy. Zostatky na analytických 
účtoch 318- neboli odsúhlasené a preto ich zostatok nemôžem overiť.  
4/ zostatok účtu 319- Pohľadávky z daňových príjmov obcí vo výške 9 848,27 som neodsúhlasila 
nakoľko predložená zostava vykazuje zostatok 9 848,27 ale nebol odsúhlasený jednotlivými 
neplatičmi. Tento zostatok bude overovať obec „Overovacím listom“ v 2016 roku. Zostatky na 
analytických účtoch 319- neboli odsúhlasené a preto ich zostatok nemôžem overiť. 
 5/ účtovné odpisy majetku boli zaúčtované v 2015 v sume 2 467 € avšak z kariet majetku mali byť 
zaúčtované vo výške 2 445 € . V období zaradenia bola nesprávne vykázaná vstupná hodnota  
majetku na karte 53 a z nej robené v predchádzajúcich rokoch účtovné odpisy.  
6/ Zámenná zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti z 26.8.2015 a z Rozhodnutia 
Okresného úradu , katastrálneho odboru číslo vkladu 5837/2015 nebola zaúčtovaná v účtovnom 
období 2015.  
7/ Zostatky účtov 336 a 342 nesedia so zostatkom výplat za 12/2015.  
8/ V celkových prehľadoch výplat v priebehu roka sa nachádzajú zamestnanci, ktorí nemajú v 
daných mesiacoch žiaden príjem a sú z firmy už odhlásení ale v ňom figurujú.  
9/ Pri inventarizácii pozemkov vznikol v minulosti rozdiel medzi hodnotou pozemkov zachytenou v 
účtovníctve a evidenciou na základe katastra nehnuteľností. Na kartách majetku v celkovej výške 
35 214,80 € vykázanej na účte 031- Pozemky chýba parcelné číslo a tak ich nie je možné 
zidentifikovať. K týmto položkám som nezískala dostatočné informácie ani ďalšiu podpornú 
dokumentáciu pre účely môjho auditu. 
 Preto som sa nemohla ubezpečiť o správnosti výšky zaúčtovaných všetkých pozemkov z LV 446 a 
94, ako ani o vplyve na účtovnú závierku účtovnej jednotky  

Účtovná závierka k 31.12.2015 vykazuje nedostaky podľa bodu 1 až 9 a podľa auditu audítorom 
Ing. Katarínou Kovačikovou. 

Odporúčanie

Súhlasím s Návrhom opatrení v bode 14) Návrh opatrení na nápravu nedostatkov zistených na 
základe overenia účtovnej závierky za rok 2015: 

pravidelne sledovať a vyhodnocovať čerpanie finančných prostriedkov obce  

zabezpečiť prehľadnú evidenciu pohľadávok a záväzkov obce  

odsúhlasiť výšku pohľadávok a vymáhať pohľadávky z minulých období  

dopracovať inventarizáciu pozemok obce  



odstrániť zistené nezrovnalosti v účtovníctve obce  

4.  ZHRNUTIE 

• Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi - zákonom č. 523/2004 zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 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 nebol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a 
internými predpismi obce, nakoľko ich obec nemá vypracované. 

• Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým 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 v znení neskorších predpisov. 

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

5. ZÁVER 

V zmysle ust. § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam 
obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Bellova Ves za rok 
2015 výrokom 

Celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami  

a za predpokladu, že obec prijme  opatrenia na odstránenie nedostatkov:

1.  Obec vypracuje :

Zásady hospodárenia s majetkom obce, 

Smernicu pre vedenie účtovníctva, 

Smernicu o finančnej kontrole 

2. Obec predloží Výročnú správu a jej overenie adítorom podľa §20 zákona číslo 431/2002 Z.z. o 
účtovníctve.

Výročná správa musí poskytovať verný a pravdivý obraz. Zákon o účtovníctve zároveň uvádza 
informácie, ktoré má výročná správa obsahovať.  

Pre názornosť uvádzam obsah výročnej správy s takými to údajmi:  

OBSAH  
Úvodné slovo starostu obce xxxxxx  
1. Základná charakteristika obce 



1.1 Geografické údaje  
1.2 Demografické údaje  
1.3 Symboly obce 
1.4 História obce 
1.5 Pamiatky  
1.6 Obchodné prevádzky v obci  
1.7 Výchova a vzdelávanie  
1.8 Zdravotníctvo  
1.9 Spoločné úradovne pre obec  
1.10 Cirkev  
1.11 Pošta 
1.12 Kultúra 
1.13 Šport 
1.14 Hasiči 
1.15 Rybári 
1.16 Poľovníci 
Organizačná štruktúra obce  
2. Ekonomické údaje 
2.1 Obec a jej úlohy  
2.2 Rozpočet obce na rok 2015 a jeho plnenie  
2.2.1. Bilancia príjmov podľa ekonomickej klasifikácie za rok  
2.2.2. Bilancia výdavkov  podľa funkčnej klasifikácie za rok  
2.2.3. Bilancia finančných operácii za rok  
2.3. Plán rozpočtu obce na roky  
3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok  
4. Bilancia aktív a pasív  
5.Vývoj pohľadávok a záväzkov 
6. Ostatné dôležité informácie  
6.1 Členenie finančného majetku obce k 31.12.  
6.2 Členenie dlhodobého hmotného majetku obce k  
6.3 Majetok zachytený na podsúvahovom účte  
6.4 Nedokončené investície  
6.5 Peňažné fondy obce  

6.6 Prijaté dotácie  
6.7 Poskytnuté dotácie  
6.8. Overenie účtovnej závierky audítorom  

Výročná správa má poskytovať prehľad a informácie o uplynulom roku. 

•   uskutočnené významné projekty, investície v obci,  

•   čo nové sa v obci vybudovalo, alebo rekonštrukovalo,  

•   zhodnotenie minulého vývoja z pohľadu ďalšieho vývoja obce,  



•   zameranie obce na budúce obdobie pod vplyvom hodnotenia uplynulého roka,  

•   faktory pôsobiace na chod obecného úradu,  

•   poďakovanie subjektom, ktoré prispeli k prosperite obci  

 
Zverejňovanie - V zmysle Metodického pokyn MF SR k ukladaniu a zverejňovaniu 
dokumentov v Registri účtovných závierok sú subjekty verejnej správy povinné vykonať 
zverejňovanie účtovných závierok, výročných správ a správ audítora po zavedení registra 
účtovných závierok (zovšeobecnený postup bližšie informácie pozri § 23 až 23d zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve).  

3.   Obec predloží inventarizáciu a inventúru účtovnej jednotky, či stav majetku, záväzkov a            
 rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedajúcej skutočnosti.  

4.   Obec upraví položky v záverečnom účte podľa vyššie uvedených odporúčaní v odbornom 
stanovisku nasledovne: 

bod 3) Rozbor plnenia výdavkov bežného rozpočtu za rok 2015 v celých eur zmeniť na 
Rozbor výdavkov rozpočtu za rok 2015 v celých eurách, pretože obsahuje aj kapitálový 
rozpočet ako tabuľku 2), 

 - vo všetkých tabuľkách, v ktorých je údaj “% plnenia”, doplniť  údaj % plnenia, 
doplniť  chýbajúce údaje. 

 - opraviť údaje v bode b), c), d) nasledovne: 

 - v bode b) 620 Poistné a príspevok do poisťovní  Skutočnosť k 31.12.2015 na sumu 
6262,41 € 

 - v bode c) 630 Tovary a služby Skutočnosť k 31.12.2015 na sumu 39 115,83 € 

 - v bode d) 640 Bežné transfery Skutočnosť k 31.12.2015 na sumu 4 545,29 € 

 - v bode d) 640 Bežné transfery opraviť rok 2014 na rok 2015 

- čerpanie rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie upraviť podľa tab. 11 

tabuľku (bod 2 ?) - kapitálové výdavky opraviť:  

 text “schválený rozpočetu obce na rok 2015” na skutočnosť k 31.12.2015 a  

 sumu “0 “ opraviť na sumu 1488,00 EUR, 



bod 4) Návrh na vysporiadanie prebytku rozpočtu obce za rok 2015  upraviť tabuľku 
nasledovne:

- Výdavky Skutočnosť k 31.12.2015 upraviť sumu na 66 632,49 €, Príjmy na 71 838,78 v 
zmysle Zákona č. 583/2004 Z. z.v ustanovení § 2 písm. b) a c) a v súlade s tým, že finančné 
operácie neovplyvňujú výsledok rozpočtového hospodárenia a následne upraviť v stĺpci 
Rozdiel skutočnosť k 31.12.2015 na 5206,29

- Upraviť nárh na vysporiadanie prebytku vo výške 5206,29

upraviť a doplniť čerpanie rozpočtu podľa funkčnej klasifikácii

doplniť údaje v hospodárení fondov: Stav k 1.1. 2015 a čerpanie

upraviť v súvahe sumu majetok spolu v aktívach z “236 816,67” na 236 814,67.

Prehľad o stave a vývoji dlhu v bode 8) Návrhu doplniť o vývoj dlhu

bod 5)  Obec vydá  internú smernicu”Rozpočtové pravidlá Obce Bellova Ves”

Šamorín, 6.2.2017

Vypracovala: Ing. Mária Viestová, hlavná kontrolórka obce Bellova Ves


