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Obec Kordíky – hlavná kontrolórka obce 

Kordíky 59, 976 34 Tajov 

________________________________________________________________ 

Číslo: 6/2020/SJ       Kordíky 28. apríl 2020 

 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu 

záverečného účtu obce Kordíky za rok 2019 

 

V zmysle § 18f ods. 1 písmeno c) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Kordíky za rok 2019. 

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Kordíky za rok 2019 (ďalej len „stanovisko“) 

som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce Kordíky za rok 2019 a na 

základe finančných a účtovných výkazov vyhotovených obcou k 31.12.2019.  

 

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu záverečného účtu obce 

Kordíky za rok 2019 (ďalej len „návrh záverečného účtu“) z dvoch hľadísk: 

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu 

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Návrh záverečného účtu bol 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“), ako aj so „Zásadami 

rozpočtového hospodárenia obce Kordíky“. 

1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli a stránke obci 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 ods. 9 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. 
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1.3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce 

Obec v súčasnosti nemá spracovaný audit, ale nakoľko lehota ešte neuplynula a je dohodnutý termín 

na vykonanie auditu môžem predpokladať, že dôjde k splneniu si povinnosti podľa § 16 ods. 3 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, že si obec dá overiť účtovnú závierku podľa 

osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov (§ 9 ods. 4). Výrok audítora bude zobratý na vedomie na najbližšom zastupiteľstve po 

vykonaní auditu. 

 

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu 

Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:  

- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3  v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,  

- bilanciu aktív a pasív, 

- prehľad o stave a vývoji dlhu, 

- prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy, 

- o podnikateľskej činnosti 

 

Údaje o  poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov neobsahuje, pretože podľa vyjadrenia 

spracovateľa návrhu záverečného účtu obec v roku 2019 neposkytla žiadne záruky v zmysle 

všeobecne záväzných právnych predpisov. Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej 

klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších zmien a doplnkov, 

ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá 

je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy. Výdavky obce 

v tabuľkovej časti sú spracované aj podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 

257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG). 

 

B. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

Obec pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovala podľa § 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 § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných 

vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné 

vzťahy k ŠR, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov. 

1. Rozpočtové hospodárenie 

Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného 

zastupiteľstva č. 69/2019 z dňa 6. 12. 2018. V priebehu roka boli vykonané 2 zmeny rozpočtu na 
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základe schválenia Obecného zastupiteľstva obce Kordíky. Zmeny rozpočtu boli schválené dňa 

5.9.2019 uznesením č. 33/2019 a dňa 22.11.2019 uznesením č. 39/2019.  

Rozpočet bol zostavený v zmysle § 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a jeho 

vnútorné členenie je v súlade s týmto zákonom. Obsahuje bežný a kapitálový rozpočet v členení na 

príjmy, výdavky a finančné operácie.  

 

Rozpočet celkove: 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie rozpočtu 

Príjmy celkove 154.605,- 321.901,12 328.230,72 

Výdavky celkove 154.605,- 272.638,- 268.330,24 

Hospodárenie obce: prebytok 

rozpočtu – schodok rozpočtu 

0,- + 49.263,12 59.900,48 

 

Bežný rozpočet: 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie rozpočtu 

Bežné príjmy celkove 144.605,- 172.863,10 179.192,70 

Bežné výdavky celkove 120.420,- 145.686,55 141.378,79 

Hospodárenie obce: prebytok 

rozpočtu – schodok rozpočtu 

+ 24.185,- + 27.176,55 + 37.813,91 

 

Kapitálový rozpočet: 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie rozpočtu 

Kapitálové príjmy celkove 0,- 83.775,93 83.775,93 

Kapitálové výdavky celkove 34.185,. 43.961,52 43.961,52 

Hospodárenie obce: prebytok 

rozpočtu – schodok rozpočtu 

          - 34.185,- + 39.814,41        + 39.814,41 

 

Finančné operácie: 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie rozpočtu 

Príjmové finančné operácie 

celkove 

10.000,- 65.262,09 65.262,09 

Výdavkové finančné operácie 

celkove 

0,- 92.989,93 82.989,93 
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1.1. Plnenie rozpočtu príjmov 

Rozpočet na rok 2019   skutočnosť  k 31.12.2019  % plnenia 

321.901,12 €   328.230,72 €    102 

Najväčší podiel na plnení príjmovej časti mali podielové dane zo ŠR podľa zákona 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 vo výške 121.508,20 €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom  

2018 to znamená stúpajúcu tendenciu v priemere medziročne o cca 15.000 €. Druhou najväčšou 

skupinou boli dotácie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na rekonštrukciu miestnej komunikácie pod 

dedinou v celkovej sume 83.775,93 €. Treťou najväčšou skupinou boli dane z nehnuteľností (miestne 

dane), ktoré sú vyberané podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Kordíky č. 4/2015 v celkovej 

sume 34.347,30 €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2018 sa na miestnych daniach vybrala 

približne rovnaká suma, nakoľko sa dane nemenili (vychádzané zo skutočne nabehnutých platieb). 

Nastali len minimálne rozdiely z hľadiska výstavby v obci. 

 

1.2. Čerpanie rozpočtu výdavkov 

Rozpočet na rok 2019   skutočnosť k 31.12.2019  % plnenia 

272.638,- €   268.330,24 €    98 

Najväčšou skupinou boli výdavky na mzdy a odvody vo výške 59.849,60 €. Druhý najväčší podiel na 

plnení výdavkovej časti mali výdavky do kapitálovej časti rozpočtu vo výške 43.961,52 €. Zrealizovalo 

sa vysprávky miestnych komunikácií vo výške 9.473,40 €, rekonštrukcia miestnej komunikácie na 

Rovienke vo výške 21.840,48 €, realizácia doplnenia verejného osvetlenia vo výške 7.487,64 €, 

rekonštrukcia obecných budov vo výške 3.260.- €, vysporiadanie cesty smerom k rodinným domom 

91 a 92 vo výške 1.900,- €. Zvyšné výdavky boli na bežné zabezpečenie chodu obce a organizované 

akcie  v obci. 

1.3. Výsledok hospodárenia 

Hospodárenie obce dokumentuje nasledujúca tabuľka (v €): 

 Rozpočet Čerpanie Rozdiel 

Príjmy rozpočtu obce, 

z toho: 

256.639,03 262.968,63 6.329,60 

-bežné príjmy 172.863,10 179.192,70 6.329,60 

-kapitálové príjmy 83.775,93 83.775,93            0,- 

Výdavky rozpočtu obce, 

z toho: 

189.648,07 185.340,31 4.307,76 

-bežné výdavky 145.686,55 141.378,79 4.307,76 
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-kapitálové výdavky 43.961,52 43.961,52 0,- 

Bežný rozpočet (výsledok 

hospodárenia – prebytok/schodok) 
27.176,55 37.813,91  

Kapitálový rozpočet (výsledok 

hospodárenia – prebytok/schodok) 
39.814,41 39.814,41  

Výsledok hospodárenia 
(rozdiel príjmy – výdavky rozpočtu 

bez FOP a FOV) 

66.990,96  77.628,32  

Finančné operácie príjmové 

(FOP) 

65.262,09 65.262,09  

Finančné operácie 

výdavkové (FOV) 

82.989,93 82.989,93  

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2019 je prebytok rozpočtu obce vo výške 

77.628,32 €. O prebytku rozpočtového hospodárenia rozhodne obecné zastupiteľstvo na svojom 

zasadnutí. Návrh zo strany vyhotoviteľa záverečného účtu je jeho odvod povinného 10% podielu do 

rezervného fondu vo výške 7.762,83 € a zvyšné prostriedky vo výške 69.865,49 € použiť ako príjem 

finančných operácií na kapitálové výdavky obce.  

Na základe účtovníctva (náklady a výnosy) dosiahla obec v roku 2019 zisk vo výške 51.775,29 €.  

Na základe účtovníctva podnikateľskej činnosti v ktorej má obec 100% majetkovú účasť OPS Kordíky 

s.r.o. bola vykázaná strata 1.319,- € . Vykázané výnosy vo výške 0.-€ a Náklady vo výške 1.319,- €.  

2. Bilancia aktív a pasív  

Celková hodnota majetku k 31.12.2019 je 764.398,63 €. K 31.12.2018 bola 697.166,07 €. Nárast je 

zabezpečený obstarávaním nového majetku. 

Pohľadávky tvoria v roku 2019 objem 1.396,85 €. Jedná sa o pohľadávky na miestnych daniach.  

Záväzky predstavujú objem 6.926,14 €.  Jedná sa o neuhradené záväzky v lehote splatnosti, ktoré sa 

v januári zúčtovali. 

Celková hodnota aktív je 764.398,63 € a hodnota pasív je 764.398,63 €. Vzájomná bilancia aktív 

a pasív k 31.12.2019 je teda na svojich zostatkových hodnotách a finančných objemoch vyrovnaná 

účtami výsledkov hospodárenia. 

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu 

Obec k 31.12.2019 eviduje krátkodobé záväzky ako rezervy na nevyfakturované dodávky a úhrady 

dodávateľských faktúr, ktoré sú však v lehote splatnosti. Obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú 

organizáciu a neposkytla žiadne záruky. 
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C. ZÁVER 

Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona 

o rozpočtových pravidlách samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti. 

Návrh záverečného účtu v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci 

obvyklým ( na webovom sídle obce a úradnej tabuly). 

V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam obecnému 

zastupiteľstvu prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Kordíky za rok 2019 výrokom 

 

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 

 

 

Kordíky, 28. apríl 2020 

        ............................................... 

Ing. Júlia Sigetyová   

            Hlavná kontrolórka obce Kordíky 

 


