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Hlavná kontrolórka Obce ŠAMUDOVCE 

 

 

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2017 

 
V zmysle § 18 f ods. 1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení v z. 

n. p. 

 

p r e d k l a d á m 

 
odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Šamudovce za rok 2017. 

 

 Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu 

záverečného účtu Obce Šamudovce za rok 2017.  Návrh bol zverejnený dňa 27.3.2018 na  

úradnej tabuli. 

   

Návrh záverečného účtu Obce Šamudovce za rok 2017 bol spracovaný v súlade so  

zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  v z. n. p. Návrh 

záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy v z. n. p. a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení  v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy.  

 

Hlavná kontrolórka v stanovisku hodnotila: 

- náležitosti návrhu záverečného účtu obce 

- údaje o plnení rozpočtu  

- aktíva a pasíva 

- stav a vývoj dlhu 

- poskytnuté dotácie podľa § 7 ods. 4  v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak 

nie sú obcou zverejnené iným spôsobom 
 

 

NÁLEŽITOSTI NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

 

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade aj so – Zásadami rozpočtového 

hospodárenia obce a so Zásadami hospodárenia a nakladanie s majetkom Obce Šamudovce. 

 

Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v z. n .p. splnila povinnosť dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 9 ods.4 v z. n. p. 

 

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových  

pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa  § 

10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad 

o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti. 

 

Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle 

opatrenia MF SR č. MF-0101752004 –42  v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje  
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druhová , organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri 

zostavovaní , sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov  územnej samosprávy. 

 

Obec spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu 

príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a položiek a podpoložiek. 

Návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu  výdavkov spracovala  a predložila podľa 

funkčnej klasifikácie na úrovni oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa ekonomickej 

klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie. 

 

Obec postupovala podľa § l6 ods. l zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne 

spracovala do záverečného účtu obce.  V súlade s § l6 ods. 2 cit. zákona finančne usporiadala 

svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom ktorým poskytla prostriedky zo 

svojho rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné vzťahy  k ŠR, štátnym fondom, rozpočtom  iných 

obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov. Predložený návrh  záverečného účtu obce 

obsahuje povinné náležitosti podľa § l6 ods. 5   o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy,  a to údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 cit. zákona  v súlade  

s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje 

o hospodárení príspevkových organizácii v ich pôsobnosti a  prehľad o poskytnutých 

dotáciách podľa  jednotlivých príjemcov. 

 

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a prehľad o poskytnutých 

zárukách podľa  jednotlivých príjemcov návrh rozpočtu neobsahuje  , pretože obec 

nevykonáva podnikateľskú činnosť  a neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecných 

právnych predpisov. 

 

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU 

 

Finančné hospodárenie obce  Šamudovce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený  na  

zasadnutí OZ dňa 15.12.2016, uznesením  č. 23/2016. Schválený rozpočet obce Šamudovce 

bol v priebehu roka upravovaný. Zmena rozpočtu bola schválená na zasadnutí OZ, alebo 

starostom obce.  

Rozpočtové opatrenie číslo: 

1. zo dňa 27.3.2017 starostom obce 

2. zo dňa 3.5.2017 uznesením č.6/2017 

3. zo dňa 29.5.2017 starostom obce  

4. zo dňa 30.6.2017 starostom obce 

5. zo dňa 26.9.2017  uznesením č.23/2017 

6. zo dňa 24.11.2017 starostom obce 

7. zo dňa 6.12.2017 uznesením č. 29/2017 

8. zo dňa 28.12.2017 starostom obce 

 

 

Rozpočet celkove 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet   Čerpanie  rozpočtu 

Príjmy celkove 418 621,00 584 124,79 554 397,05 

Výdavky celkove 418 621,00 578 670,59 518 280,04 

Hospodárenie - prebytok  0 5 454,20 36 117,01 
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Bežný rozpočet 

 Schválený rozpočet  Upravený rozpočet  Čerpanie  rozpočtu 

Bežné príjmy  398 621,00 447 608,10 419 099,24 

Bežné výdavky  398 621,00 447 277,06 388  732,39 

Hospodárenie - prebytok 0 331,04 30 366,85 
 

 

 

Kapitálový rozpočet 

 Schválený rozpočet  Upravený rozpočet  Čerpanie  rozpočtu 

Kapitálové príjmy 0 88 908,03 88 908,03 

Kapitálové výdavky 20 000,00 131 393,53 129 547,65 

Hospodárenie - schodok -20 000,00 -42 485,50 - 40 639,62 

 

Finančné operácie 

 Schválený rozpočet  Upravený rozpočet  Čerpanie  rozpočtu 

Príjmové FO 20 000,00 47 608,66 46 389,78 

Výdavky FO 0 0 0 

Hospodárenie - prebytok 20 000,00 47 608,66 46 389,78 

 

Plnenie rozpočtu príjmov :   

               

100 Daňové príjmy  

  

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 

120 Dane z majetku 

130 Dane za tovary a služby 

 

200 Nedaňové príjmy  

 

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

230 Kapitálové  príjmy 

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 

290 Iné nedaňové príjmy 

 

300 Granty a transfery 

 

310 Tuzemské bežné granty a transfery 

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery  

 

             Významnou položkou v hospodárení obce sú daňové príjmy, z toho  hlavne podielové 

dane. Daňové príjmy boli naplnené na 100 %, čo predstavuje 143 256,57 €. Príjmy z  

prenájmu budov, strojov, hrobových miest dosiahnuté v porovnaní s plánovanými príjmami 

na 83,62 %, čo predstavuje 1 632,25 €.  Bežné transfery zo ŠR boli oproti plánu naplnené na 

91,65 % , čo predstavuje 249 399,47 €. Kapitálové príjmy  boli naplnené na 100 % čo 

predstavuje 88 908,03 €. 
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Plnenie rozpočtu výdavkov: 

 

600 Bežné výdavky  

  

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 

630 Tovary a služby  

640 Bežné transfery 

 

700 Kapitálové výdavky  

710  Obstarávanie kapitálových aktív 

720 Kapitálové transfery 

 

Kapitálové výdavky boli naplnené na 98,60 % čo predstavuje 129 547,65 €. 

             

Finančné operácie:   

 

1. PRÍJMOVÉ OPERÁCIE 

 

450 Z ostatných finančných operácií 

 

2. VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE 

  

 V roku 2017 vo finančných operáciách  nebol uskutočnený výdaj. 

 

Výsledok hospodárenia: 

 Schválený rozpočet  Upravený rozpočet  Čerpanie  rozpočtu 

Bežný rozpočet 0 331,04 30 366,85 

Kapitálový rozpočet -20 000,00 -42 485,50 - 40 639,62 

Finančné operácie 20 000,00 47 608,66 46 389,78 

výsledok hospodárenia 

-prebytok –  

0 5 454,20 36 117,01 

 

Vykazovaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b)a c) a § 10 

ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v z. n. p. a podľa opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové 

organizácie, štátne fondy, obce a VÚC. 

 

Z prebytku rozpočtu obce pri jeho vysporiadaní podľa § 16 ods. 6 zákona  

o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy  boli vylúčené nevyčerpané účelovo určené 

prostriedky poskytnuté  v predchádzajúcom  rozpočtovom roku zo ŠR, nakoľko použitie 

príspevkov a dotácií podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so ŠR. 

 

Týka sa  nedočerpaných dotácií na : 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  7 712,83  EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume  7 712,83 EUR 
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         Návrh na použitie  prebytku hospodárenia za rok 2017 v objeme 28 404,18 € je súčasťou 

návrhu záverečného účtu.: 

NAVRH    PRE  OZ :   

- návrh rozdelenia prebytku rozpočtu,  

Na základe uvedených skutočností navrhujem skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 

2017 vo výške 28 404,18  EUR.  

 

II. BILANCIA AKTÍV A PASÍV 

uviesť stav majetku obce, stav pohľadávok,  - súvaha 

1. Bilancia aktív a pasív  v  € 

Ukazovateľ 

Účtovný stav 

k 31.12.2017 

Precen. 

nezohľad.    

v účtovníctve 

Reálna hodnota 

k 31.12.2017 
Brutto Netto 

a 1 2 3 4=2+3 

Aktíva obce-majetok spolu 642 382,47 442 098,23 0 442 098,23 

Aktíva ostat. subj. obce 0 0 0 0 

Aktíva obce spolu 642 382,47 442 098,23 0 442 098,23 

2. Vývoj pohľadávok v  € 

Pohľadávky 
Účtovný stav 

k 31.12.2017 
Opis 

Daňové príjmy 633,41 Daň z nehnuteľnosti   (pozemky a stavby) 

Nedaňové príjmy 2 448,90 TKO 

spolu 3 082,31  

3. Ostatné  dôležité informácie  

3.1 Prijaté granty a transfery  

V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery : 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MV SR 154 748,00 bežný transfer na  ZŠ 

ÚPSVaR 13 325,01 bežný transfer na  AČ 

MF SR 1 048,80 bežný transfer na  voľby 

IA MPSVR SR 19 244,81 bežný transfer na  TSP 

IA MPSVR SR 33 051,56 bežný transfer na  KC 

MV SR 212,19 bežný transfer-REGOB 

MV SR  22,80 bežný transfer-register adries 

KÚŽP Košice 51,00 bežný transfer-ŽP  

Krajský úrad pre CD a PK  Košice    27,78 bežný transfer-CDaPK 

ÚPSVaR Michalovce 4 644,00 Strava a šk. potreby pre žiakov v 

HN 

ÚPSVaR Michalovce 23,52 RP- záškoláctvo 

Enviro.fond 5 000,00 KV- Transfer-oddychová zóna v 

obci 

SIEA 83 908,03 KV- Transfer – rek.budovy 

Nadácia SPP –EUSTREAM 10 000,00 Grant-oprava  KC 

MF SR 13 000,00 BV- Dotácia na opravu DS 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 
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3.2 Poskytnuté dotácie  

V roku 2017 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie.  

 

III. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU 

 

Stav záväzkov k 31.12.2017 je  1 472,89 €- bežní dodávatelia 

Obec neuzatvorila v roku 2017 a ani v predchádzajúcich rokoch žiadnu Zmluvu o úvere. 

 
 

Záver 
 

Návrh záverečného účtu obce Šamudovce  za rok 2017 je spracovaný v súlade 

s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona. 

Návrh záverečného účtu obce Šamudovce za rok 2017 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 nástenke  OcÚ. 

  

Riadna účtovná závierka za rok 2017 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v z. n. p. Účtovná závierka za rok 2017 vyjadruje verne vo všetkých 

významných súvislostiach finančnú situáciu obce Šamudovce k 31.12.2017 a výsledok 

hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v z. n. .p. 

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

odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce 

Šamudovce za rok 2017 výrokom 

 

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. 

 

 

V Šamudovciach dňa 24.3.2018 

                                                                 

 

Ing. Beáta Pavlová 

                                                                                               hlavná kontrolórka 


