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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Materiál sa predkladá na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi (ďalej len 

„obecné zastupiteľstvo“) v zmysle  § 11 ods. 4 písm. a) a § 18f ods. 1 písm. a) zákona SNR       

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o obecnom zriadení“) a v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z.  o finančnej kontrole a audite    

a o zmene   a doplnení niektorých zákonov  a tiež vychádzajúc z Plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra Obce Bellova Ves na II. polrok roka 2016, bod 1 písm. a) schváleného 

uznesením obecného zastupiteľstva č. 45/OZ/2016 zo dňa 07. 07. 2016 a v súlade so zákonom 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o účtovníctve“). 

Predložený návrh má dopad na rozpočet obce Bellova Ves. 

Návrh na vysporiadanie účtovných nezrovnalostí z predchádzajúcich účtovných 

období vyplynul z konzultácie s audítorkou Obce Bellova Ves Ing. Katarínou Kováčikovou    

a na základe toho podávam obecnému zastupiteľstvu návrh, ako sa vysporiadať                        

s nezrovnalosťami predchádzajúcich účtovných období. Stanovisko audítorky predkladám      

v plnom znení. 

Podľa § 7 zákona o účtovníctve, účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná 

závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom 

účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky. 

      Zobrazenie v účtovnej závierke je verné, ak obsah položiek účtovnej závierky 

zodpovedá skutočnosti a je v súlade s ustanovenými účtovnými zásadami a účtovnými 

metódami. Zobrazenie v účtovnej závierke je pravdivé, ak sú pri ňom použité účtovné zásady 

a účtovné metódy, ktoré vedú k dosiahnutiu verného zobrazenia skutočností v účtovnej 

závierke. 

      Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, 

zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. 

 Podľa § 8 zákona o účtovníctve, účtovníctvo účtovnej jednotky je: 

- správne, ak účtovná jednotka vedie účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve a ostatných 

predpisov (opatrení) z oblasti účtovníctva, 

- úplné, ak účtovná jednotka zaúčtovala všetky účtovné prípady v účtovnom období                

v účtovných knihách, zostavila individuálnu, prípadne konsolidovanú účtovnú závierku, 

vyhotovila výročnú správu (ak má takúto povinnosť), zverejnila údaje z účtovnej závierky      

a z výročnej správy a ak má o týchto skutočnostiach všetky účtovné záznamy (doklady), 

- preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné a účtovná jednotka vykonala 

inventarizáciu, 

- zrozumiteľné, ak umožňuje určiť obsah účtovných prípadov,  

- vedené spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov, ak sa trvalosť zabezpečí po 

celú dobu spracovania a úschovy. 

      

 Ak účtovná jednotka nezaúčtuje účtovný prípad do účtovného obdobia, s ktorým 

súvisí, alebo ho zaúčtuje nesprávne, jej účtovníctvo ako aj účtovná závierka nie je v súlade                              

s ustanoveniami § 7 a 8 zákona o účtovníctve. Aby tieto chyby za predchádzajúce účtovné 

obdobia odstránila, musí účtovať o ich oprave. 

 



 

 

 

Opravy chýb minulých účtovných období v účtovnom období, v ktorom sa tieto skutočnosti 

zistili. 

 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v § 3 jednoznačne 

ustanovuje, že účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo 

a vecne súvisia (účtovné obdobie). Ak túto zásadu nemožno dodržať, účtovná jednotka 

ich zaúčtuje a vykáže v období, keď sa tieto skutočnosti zistili. To znamená, že ak účtovná 

jednotka v bežnom účtovnom období zistí, že nesprávne zaúčtovala nejaký účtovný prípad 

v predchádzajúcom účtovnom období a účtovná závierka za toto účtovné obdobie už 

bola schválená, takže opätovné otvorenie účtovných kníh už neprichádza do úvahy, o oprave 

nesprávne zaúčtovaného účtovného prípadu bude účtovať v tom účtovnom období, v 

ktorom na chybu, resp. nesprávne zaúčtovaný účtovný prípad prišla. 

 

 Podľa § 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne 

súvisia. Ak túto zásadu nemožno dodržať, účtovná jednotka ich zaúčtuje a vykáže v období,      

v ktorom sa tieto skutočnosti zistili. 

* Opravy nevýznamných nákladov a nevýznamných výnosov minulých účtovných 

období sa účtujú ako účtovné prípady bežného účtovného obdobia na príslušných účtoch 

nákladov alebo výnosov z hospodárskej činnosti účtovnej jednotky (§ 5 ods. 1 postupov 

účtovania). 

* Opravy významných nákladov a významných výnosov sa účtujú na účte 428 – 

Nevysporiadaný hospodársky výsledok minulých rokov(§ 59 ods. 14 postupov účtovania). 

 

Podmienku významnosti si stanovuje účtovná jednotka. 

     Kedy pôjde o významnú sumu a kedy o nevýznamnú sumu, to si musí stanoviť účtovná 

jednotka sama napr. v internej smernici. 

 

Internú smernicu obec Bellova Ves nemá vypracovanú. 

 

Z uvedených dôvodov navrhujem poslancom obecného zastupiteľstva prijať uznesenie 

obecného zastupiteľstva v predloženom znení. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 8/2017) 

Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi 

k bodu č. 3 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 24. 01. 2017 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Názov bodu č. 3 návrhu programu zasadnutia: 

Návrh na vysporiadanie účtovných nezrovnalostí z predchádzajúcich účtovných období 

 

Uznesenie č. .............../OZ/2017  zo dňa 24. 01. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Bellovej Vsi 

A. Prerokovalo 

Návrh hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves Ing. Márie Viestovej na vysporiadanie 

účtovných nezrovnalostí z predchádzajúcich účtovných období. 

B. Berie na vedomie 

1. Návrh hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves Ing. Márie Viestovej na 

vysporiadanie účtovných nezrovnalostí z predchádzajúcich účtovných období. 

2. Stanovisko komisie pre financie a správu majetku obce. 

C. Schvaľuje 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov vysporiadanie účtovných nezrovnalostí                             

z predchádzajúcich účtovných období, a to: 

1. Presun zostatku vo výške 255,90 eur (nezdokladované zostatky ešte z roku 2013)    

z účtu 379 - Iné záväzky na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov (závierky pre rozpočtové, príspevkové organizácie, ŠP, obce           

a VÚC). 

2. Zaúčtovať sumu vo výške  5571,75 eur (výška nesprávne zaúčtovaných odpisov) na 

účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (závierky pre 

rozpočtové, príspevkové organizácie, ŠP, obce a VÚC). 

3. Presun sumy vo výške 0,01 eur (nezdokladovaná pohľadávka) na účte 318 

Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC na účet 428 - Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov (závierky pre rozpočtové, príspevkové 

organizácie, ŠP, obce a VÚC). 

4. Presun sumy vo výške 305,71 eur (nezdokladované záväzky voči dodávateľom 

z minulých rokov) z účtu 32101 Dodávatelia na účet 428 - Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov (závierky pre rozpočtové, príspevkové 

organizácie, ŠP, obce a VÚC). 

D. Odporúča  

Starostke obce Bellova Ves Ing. Márii Jankovičovej, MBA: 

1. Zabezpečiť vypracovanie Internej smernice pre vedenie účtovníctva, ktorá upraví zásady 

obsiahnuté vo všeobecne platných predpisoch týkajúcich sa účtovníctva na podmienky 

Obce Bellova Ves. 

Z: v texte    T:.................................... 

2. Zabezpečiť vysporiadanie účtovných nezrovnalostí z predchádzajúcich účtovných období 

tak, ako je to uvedené v časti C – schvaľuje  bod 1 a 4 tohto uznesenia. 

Z: v texte    T: do 14 dní 


