
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Jacovce  

               k návrhu záverečného účtu za rok 2019

     Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečnéhu účtu za rok 2019

Záverečný účet obce je definovaný ako usporiadaná sústava ukazovateľov, ktoré 
charakterizujú výsledky hospodárskej činnosti obce za uplynulý rok. Je to dokument, ktorý prezentuje
výsledky rozpočtového hospodárenia obce za rozpočtový rok a majetkovú situáciu za účtovné 
obdobie, ktorým je spravidla kalendárny rok. Tieto ukazovatele spracúva na základe §16 zákona 
č.583/2004 Z.z.

Záverečný účet sa zostavuje ako hodnotiaca správa, ktorá podáva komplexný obraz 
o hospodárení obce v príslušnom rozpočtovanom roku. Záverečný účet je určený pre širokú 
verejnosť, pred schválením v zastupiteľstve sa predkladá ne verejnú diskusiu. Podľa § 9 ods.2 zákona  
č.369/90 Zb.o obecnom zriadení je povinnosťou obce zverejniť záverečný účet na 15 dní spôsobom 
v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť.

     Východiská spracovania odborného stanoviska

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu záverečného 
účtu a doložených podkladov z uvedených  hľadísk:

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu,

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu,

3. Hospodárenie a vecné plnenie rozpočtu,

4. Úverová zaťaženosť obce,

5.Stav, tvorba a použitie fondov.

1. Zákonnos  ť predloženého návrhu záverečného účtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými  právnymi  predpismi
        Návrh záverečného účtu bol  spracovaný v súlade so zákonmi:



        - č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých      
        zákonov v z.n.p.

       - č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

        niektorých zákonov v z.n.p.

1.2. Návrh záverečného účtu zohľadňuje:

        - Zákon o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 2019,
        - Rozpis finančných prostriedkov  (podiel dane z príjmov FO) pre jednotlivé obce a mestá na rok 
          2019, ktorý bol spracovaný v zmysle zákona č.564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení a výnosu  
          dane z príjmov a nariadenia vlády č. 668/2004 o rozdelení výnosu dane z príjmov územnej 
          samosprávy,
         - Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad 
          a drobné stavebné odpady v z.n.p.    
        - Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 
          v z.n.p.,
        - Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve,
        - VZN č. 8/2016 o miestnych daniach z nehnuteľnosti na území Obce Jacovce,
        - VZN č. 5/2017 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce 
Jacovce   

1.3. Dodržiavanie informačnej povinnosti zo strany Obce Jacovce

        - Návrh záverečného účtu Obce Jacovce za rok 2019 bol zverejnený dňa  02.06.2020   v obci 
          obvyklým   spôsobom na úradnej tabuli obce v stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho

          schválením   v súlade s § 9 ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

       - Ročná účtovná závierka bola v zmysle § 9 ods.6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení          

         a v znení neskorších predpisov ako aj v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 
         overená audítorom, správa je prílohou záverečného účtu.

2. Metodická správnos  ť predloženého návrhu záverečného účtu

2.1. Rozpočtové hospodárenie a účtovníctvo Obce Jacovce sa v roku 2019 riadilo všeobecne platnými 
        právnymi predpismi uvedenými v predchádzajúcich bodoch tohto stanoviska.

2.2. Obec Jacovce za hodnotené obdobie účtovala v sústave podvojného účtovníctva  v súlade      
        so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  ,  ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 
        účtovania ( akruálne účtovníctvo) a rámcová   účtovná osnova pre rozpočtové organizácie, štátne



        fondy, obce, vyššie územné celky,  príspevkové organizácie a niektoré právnické osoby, ktorých 
        hlavným predmetom je  podnikanie.

2.3. Postup pri zostavovaní účtovnej závierky a ročných účtovných výkazov bol usmerňovaný 
        jednotne pre všetky účtovné jednotky formou opatrenia MF SR    .         

2.4. Obsahové a formálne náležitosti záverečného účtu upravuje § 16 ods.5 zákona NR SR 
        č.584/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších  predpisov      

       a §  29 zákona  523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
        niektorých zákonov. Náležitosti účtovnej závierky upravuje § 17 zák.č.431/2002 Z.z. 
        o účtovníctve.

2.5. Predložený záverečný účet je spracovaný štrukturálne  a prehľadne.
        Z metodického, obsahového , ako aj formálneho hľadiska je predložený záverečný účet 
        zostavený správne.

3. Hospodárenie a     plnenie rozpo  čtu

3.1. Súhrnná charakteristika záverečného účtu

3.2. Predložený návrh záverečného účtu vychádza z ekonomickej analýzy dosiahnutých príjmov 
        a čerpania výdavkov rozpočtu Obce Jacovce za obdobie roku 2019

3.3. Rozpočet Obce Jacovce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa   29.10.2018  uznesením        

        č. 5/28/2018 vo výške 1 533 269.-€ ako vyrovnaný, po úpravách   bola   konečná výška 1 844 155-
€ . 

3.4. Podľa § 29 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve účtovné jednotky overujú inventarizáciou , či 
        stav majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti k dátumu zostavenia účtovnej 
        závierky v termíne stanovenom v zákone. V zmysle zásady preukaznosti bola vykonaná 
        inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2019 na základe príkazu starostu Obce Jacovce.

3.5. Bilančné vzťahy tvoriace obsahovú náplň Súvahy pre rok 2019 vyjadrujú vývoj majetkovej  
        podstaty a obežných prostriedkov v úrovni aktivít vo výške  3 724 545,36 €, ako aj zdroje krytia 
        a ich vývoj    na strane pasív,    sú vo výške   3 724 545,36 €.

3.6. Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtu podľa §10 ods.3 písm. a)a b) zákona o rozpočtových 
        pravidlách územnej samosprávy k 31.12.2018

Príjmy: Schválený 
rozpočet v €

Upravený 
rozpočet v €

Bežné príjmy  1 167 429.-    1 354 626.-
Kapitálové príjmy             0         86 980.-



Príjmy RO s 
právnou 
subjektivitou

       58 840.-         37 156.-

Finančné príjmy      307 000.-         365 393.-
Príjmy celkom   1 533 269.-      1 844 155.-

Bežné výdavky    438 812.-          472 867-
Výdavky RO     720 401.-          781 177.-
Kapitálové  
výdavky

    307 000.-          423 737.-

Finančné výdavky       67 056.-            69 167.-
Výdavky celkom   1 533 269.-       1 746 948.-
Výsledok 
hospodárenia

       97 207.-

         

  Finančné operácie nie sú ani príjmami ani výdavkami rozpočtu.

Príjmy:                                                          1 844 155.-€ 

Výdavky:                                                       1 746 948.-€

Výsledok rozpočtového hospodárenia  97 207.-€ .

3.8. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

        

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2019.- €

Bežné príjmy spolu: 1 391 782.05
Kapitálové príjmy spolu:      86 980.-
Príjmy z finančný operácií:    365 392,83
Príjmy spolu: 1 844 154,88

Kapitálové výdavky:    423 737,48
Bežné výdavky: 1 254 044.2
Výdavky z finančných operácii       69 166,7
Výdavky spolu: 1 746 948,38

Hospodárenie obce:        97 206,5
Vylúčenie z prebytku:        84 212,6

Upravené hospodárenie obce:        12 993,9

Prebytok  rozpočtu v sume  12 993,9 €  bol zistený na základe  ustanovenia § 10 ods.3 písm.a) a b) 
zákona č.583/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene  a doplnení 
niektorých zákonov v z.n.p. Nevyčerpané finančné prostriedky budú zaúčtované v rezervnom  fonde 
za rok 2019. 



3.9.Výsledok hospodárenia  Obce Jacovce je treba  hodnotiť kladne. Návrh záverečného účtu Obce 
        Jacovce je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č.583/2004 Z.z.o rozp. 
        pravidlách    územnej samosprávy v z.n.p.

3.10. Vedenie obce veľmi aktívne vyhľadáva a využíva možnosti získania cudzích zdrojov z rôznych 
        fondov kraja, vlády SR a EU.

4. Úverová za  ťaženosť obce.

     Výška prijatých úverov v roku 2019  predstavuje:                  Rok 2018             Rok 2019

     ŠFRB – úver                                                                                      428  690,11 €              406 215,84 €

    voči bankám – úver                                                                            80 462,80 €             251 404 17 €

  Krátkodobé pohľadávky   obce                                                                726,21 €                     849,51 €

   Krátkodobé záväzky obce                                                                   33 665,86 €               30 495,96 €

      5. Stav, tvorba  použitie fondov    

      5.1.1  Zdroje tvorby peňažných fondov

                 Podľa § 16 ods.6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy “zdrojom 
                 rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov je prebytok rozpočtu obce zistený 
                 podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) po vylúčení nevyčerpaných účelových dotácii.

                  Zdrojmi peňažných fondov podľa § 15 ods.1 citovaného zákona môžu byť aj zostatky 
                  peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových 
                  finančných operácií.

      5.1.2. Rezervný fond

                  Stav rezervného fondu k 01.01.2019                                                       0.- €

                  Prírastky                                                                                             28  648,86 €

                  Úbytky                                                                                                           0 .-€

                   Konečný zostatok k 31.12.2019                                                    28 648,86.-€

                                                                      Záver

1. Na základe predložených výkazov hospodárenie Obce Jacovce za rok 2019 je možno konštatovať,   
    že finančná a ekonomická stabilita hospodárenia obce je zachovaná.

2. Záverečný účet Obce Jacovce bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom, tým boli splnené 
    ustanovenia § 9 ods.3 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.



3. Ročná účtovná závierka aj výročná správa boli v zmysle § 9 ods.6 zákona 369/90 Zb. o obecnom  
    zriadení a v znení neskorších prepisov ako aj v zmysle § 19 zákona č. 431/2002  Z. z. o účtovníctve 
    overené audítorom.

4. Po hodnotení  časového a vecného plnenia rozpočtu obce Jacovce za rok 2019 ako aj     
    kvantitatívneho plnenia jednotlivých položiek príjmov a výdavkov pri zohľadnení výroku  a opatrení

    audítora

                                                                o d p o r ú č a m

poslancom Obecného zastupiteľstva v Jacovciach celoročné hospodárenie Obce Jacovce za rok 2019 

                                                                 schváliť bez výhrad.

V Jacovciach dňa 29.05.2020

          


