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Hlavná kontrolórka Obce Sklené 
           

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok  2019 
 

   V zmysle § 18f ods. 1 písmeno c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce 
Sklené za rok 2019. Odborné stanovisko (ďalej len “stanovisko“) som spracovala na základe 
zverejneného návrhu záverečného účtu Obce Sklené za rok 2019. 
 

1. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ZÁVEREČNÉHO ÚČTU  
 
Návrh záverečného účtu Obce Sklené za rok 2019 je predložený na rokovanie obecného 
zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote, t.j. 6 mesiacov po uplynutí rozpočtového roka 
2019.   
 
1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi:  
 Návrh záverečného účtu obce Sklené za rok 2019 (ďalej len „návrh záverečného účtu“ ) je 
spracovaný v súlade so 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. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce:  
 Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce 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 a s § 16, odsek 9 zákona o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
 
3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce: 
Obec si splnila povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a dalo si overiť účtovnú závierku audítorom podľa osobitného predpisu, ktorým 
je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 9 ods. 4).  
 
4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu: 
 Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 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 príspevkovej organizácie v pôsobnosti mesta 
e) Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa 
jednotlivých príjemcov 
 
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti návrh záverečného účtu neobsahuje, 
pretože obec v roku 2019 nevykonávala podnikateľskú činnosť. Rovnako v roku 2019 
neposkytla tretím osobám nijaké záruky.  
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2. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU 
 

Finančné hospodárenie obce Sklené sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený 
uznesením obecného zastupiteľstva číslo 8/2018  prijatého na zasadnutí OZ  dňa 17.12.2019. 

 
2.1. ANALÝZA VYKONANÝCH ZMIEN ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2019 

 
Rozpočet na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný  
 
Celkové rozpočtované príjmy 432 550 € 
Celkové rozpočtované výdavky 432 550 € 
Rozpočtovaný prebytok/schodok             0 € 
 
Pre porovnanie uvádzam rozpočtované príjmy v roku 2019 
Celkové rozpočtované príjmy 333 028 € 
Celkové rozpočtované výdavky 333 028 € 
Rozpočtovaný prebytok/schodok             0 € 

Rozpočet bol v priebehu roka upravovaný celkovo šesťkrát (šesť rozpočtových opatrení). 
Posledná rozpočtová zmena bola schválená starostkou obce (v rámci kompetencie starostky 
obce na základe uznesenia č. 36b/2015 zo dňa 15.7.2015).  
  
Konštatujem, že obec pri hospodárení s verejnými zdrojmi v roku 2019 dodržiavala  § 12 ods. 
3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý hovorí, že 
obec sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade 
potreby vykonáva zmeny vo svojom rozpočte, najmä zvýšenie vlastných príjmov alebo 
zníženie výdavkov s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu 
rozpočtového roka. 
 
 

2.2. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE ZA ROK 2019 
 
 

 

Príjem FP od 
1.1.2019 do 
31.12.2019 

Výdaj FP od 
1.1.2019 do 
31.12.2019 

Medziročný úbytok finanč-
ných prostriedkov 

Bankové účty   759 914,01 €  804 387,03 € -                             44 473,02 €  
Pokladňa     56 833,92 €      57 057,13 €  -                                   223,21 €  

 Spolu 
  

  
  816 747,93 €  
 

  
  861 444,16 €  
 

-                             44 696,23 €  

 
Pozn. FP = finančné prostriedky 
 
Záver 1:  
V roku 2019 došlo v obci Sklené k medziročnému poklesu stavu finančných prostriedkov 
obce (stav finančných prostriedkov od 1.1.2019 do 31.12.2019).  
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Dôvody poklesu:  
1) obec použila pri úhrade kapitálových výdavkov prostriedky rezervného fondu „tj. 

svoje úspory) vo výške 31 194,31 €  
2) obec použila účelové prostriedky, ktoré boli vybraté z prebytku za rok 2018 

a zaradené do rozpočtu za rok 2019 vo výške 30 873,43 € 
3) obec použila účelové prostriedky ZŠ (stav k 31.12.2018), ktoré boli vybraté 

z prebytku za rok 2018 a zaradené do rozpočtu za rok 2019 vo výške 335,34 € 
4) hotovostný prebytok je ovplyvnený aj tým, že obec má základnú školu s materskou 

školou bez právnej subjektivity. Mzdy za 12 mesiac bývajú v školských zariadeniach 
prevádzané na depozitný bankový účet (tj. sú súčasťou čerpania rozpočtu za „starý 
rok“ = 2018 a následne sú v novom roku (2019) poukázané na účty zamestnancov 
(tento úbytok finančných prostriedkov je však vykázaný v čerpaní rozpočtu za  
predchádzajúci rok (tj. 2018) = 8 932,69 € 

 
 
 
Medziročný úbytok finančných prostriedkov: 
Prírastok finančných prostriedkov na bankových účtoch 
a v pokladni od 1.1.2019 do 31.12.2019                             816 747,93 €  

Úbytok finančných prostriedkov na bankových účtoch 
a v pokladni od 1.1.2019 do 31.12.2019 861 444,16 € 

Úbytok finančných prostriedkov za obdobie roka 2019 -44 696,23 € 
 
 
Alebo iný spôsob prepočtu:  
 
Medziročný úbytok finančných prostriedkov: 
Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch 
a v pokladni k 1.1.2019                             328 542,14 €  

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch 
a v pokladni k 31.12.2019 283 845,91 € 

Úbytok finančných prostriedkov za obdobie roka 2019 -44 696,23 € 
 
 
 

Príjmy rozpočtu za rok 2019 (prírastok finančných prostriedkov obce 
za rok 2019)                             816 747,93 €  

Prírastok prostriedkov sociálneho fondu za rok 2019 (obec + škola), 
ktoré nemôžu byť súčasťou hotovostného prebytku -                                   689,97 €  

Medziročný pokles na účte depozitu základnej školy 2019                                     204,22 €  

Medziročný nárast finančných prostriedkov na bankovom účte školskej 
jedálne za rok 2019 -                                   254,68 €  
Upravené príjmy za rok 2019                             816 007,50 €  
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Výdavky rozpočtu za rok 2019 (úbytok finančných prostriedkov obce 
za rok 2019)                             861 444,16 €  

Kapitálové výdavky uhradené z rezervného fondu (tieto prostriedky v 
roku 2019 neprišli na účty obce, sú to "úspory" obce, z ktorých boli 
kapitálové výdavky hradené                                31 194,31 €  

účelové prostriedky obce vybraté z prebytku  2018 a zapojené do roz-
počtu 2019                                30 873,43 €  

účelové prostriedky ZŠ vybraté z prebytku  2018 a zapojené do rozpoč-
tu 2019                                     335,34 €  

Stav depozitného účtu ZŠ k 1.1.2019 - prostriedky boli k 31.12.2018 
prevedené na depozitný účet (čerpanie 2018) ale na účty zamestnan-
cov boli poukázané v januári 2019 (decembrové výplaty)                                  8 932,69 €  
Upravené výdavky 2019                             790 108,39 €  
Hotovostný prebytok 2019 (upravené príjmy - upravené výdavky)                                25 899,11 €  

 
 
Záver 2: 
Celkový medziročný úbytok finančných prostriedkov upravený o finančné prostriedky, ktoré 
boli k 1.1.2019 na účte obce „tj. boli prenesené z roka 2018 a vo roku 2019 boli použité ako 
výdavky (účelovo určené) 
 
 
 
Úprava prepočítaného hotovostného prebytku v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2003 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Ide 
o prostriedky, ktoré boli k 31.12.2019 na bankových účtoch obce a sú súčasťou hotovostné-
ho prebytku obce. Nakoľko sú tieto prostriedky „účelovo určené“ nemožno ich presunúť 
do rezervného fondu obce „tj. odložiť ich ako úspory obce“.  
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V nasledujúcej tabuľke sú uvedené sumy finančných prostriedkov, ktoré je potrebné vybrať z hotovost-
ného prebytku za rok 2019 v zmysle § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

Suma, ktorá bude vybraná z hotovostného prebytku za rok 2019 v zmysle § 16 ods. 6 zákona o roz-
počtových pravidlách územnej samosprávy 

Zostatok FP na účte školskej jedálne k 31.12.2019                                     590,02 €  

Nevyčerpané PK - dotácia na učebnice, účelové prostriedky - roz-
hlas, ihrisko                                  6 621,51 €  

Depozit (mzdy školských zariadení za 12/2019 vyplatené v 1/2020)                                  8 728,47 €  

Účelovo určené prostriedky na výsadbu stromov - MO SR                                  2 000,00 €  

Spolu                                17 940,00 €  

Hotovostný prebytok obce za rok 2019, ktorý bude prevedený do 
rezervného fondu                                  7 959,11 €  

 
 
 
Záver 3 
 

Prepočítaný hotovostný prebytok obce za rok 2019  
 

                    25 899,11 € 

Spolu suma, ktorá bude vybratá z prebytku v zmysle § 16 ods. 6 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

    17 940,00 € 

Tvorba rezervného fondu za rok 2019 
 

7 959,11 € 
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Inventarizácia finančných prostriedkov obce sklené k 31.12.2019 
 

Inventarizácia FP obce k 31.12.2019 
Popis Suma  Poznámka 

Rezervný fond k 31.12.2019 140 735,83 €   
Depozit ZŠ k 31.12.2019 8 728,47 €   

Sociálny fond k 31.12.2019 3 498,50 €   

BÚ školskej jedálne 590,02 €   

hotovostný prebytok 2019 znížný o stav 
depozitného účtu ZŠ k 31.12.2019 + BU 
Školskej jedálne 16 580,62 €   

Spolu identifikované prostriedky obce k 
31.12.2019 170 133,44 €   

Stav na bankových účtoch a v pokladni k 
31.12.2019 283 845,91 €   

Neidentifikovaná suma 2019 113 712,47 € Časť tejto sumy môže byť odvedená do RF 

Neidentifikovaná suma 2018 113 264,01 € 

V záverečnom účte za rok 2018 bola vykáza-
ná suma neidentifikovaných prostriedkov vo 
výške 213 264,01 €, z toho 100 000 € bolo 
presunutých do rezervného fondu obce (213 
264,01-100 000 = 113 264,01) 

 
Záver 4 
V rámci prerokovania záverečného účtu za rok 2018 bola vykonaná inventarizácia 
finančných prostriedkov k 31.12.2018. Porovnaním identifikovanej sumy FP k 31.12.2018 
a skutočného stavu finančných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni k 31.12.2018 
bol vyčíslený rozdiel 213 264,01 € (= suma prebytkov minulých rokov).  
Pri schvaľovaní záverečného účtu bola z tejto sumy vyčlenená suma 100 000 €, ktorá bola 
presunutá do rezervného fondu obce.  
K 31.12.2019 bola rovnako vykonaná inventarizácia finančných prostriedkov obce 
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k 31.12.2019 (vyčíslená suma neidentifikovaných prostriedkov = prebytky minulých rokov  
= 113 712,47 €).  
Odporúčam obecnému zastupiteľstvu v rámci schvaľovania záverečného účtu za rok 2019 
opäť previesť časť prebytkov minulých rokov do rezervného fondu obce.  
  
 
 
 
Vyhodnotenie inventarizácie finančných prostriedkov za posledné dva roky 
 
Stav RF k 31.12.2018 48 224,22 € 
Stav RF k 31.12.2019 140 735,83 € 
 
 
 

3. Bilancia aktív a pasív 
 

Bilancia aktív a pasív je podľa údajov záverečného účtu vyrovnaná.  
 

4. Stav a vývoj dlhu 
Obec nespláca nijaké úvery, ani v roku 2019 neprijala nový úver. 

 
 
 
 
Návrh záverečného účtu obce za rok 2019 je spracovaný prehľadne, v adekvátnom rozsahu, v súlade 
s platnou legislatívou a poskytuje ucelený reálny a podrobný obraz o finančnom hospodárení obce 
v roku 2019.  
 
 

 
 

                                                                                                                                          Ing. Miroslava Škorňová 
Sklené 10.6.2020                                                                            hlavná kontrolórka 


