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 Hlavný kontrolór Obce  Vyšná Rybnica 

 

          Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2019                                        
 

   V zmysle § 18 f ods. l  písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

predkladám 

 

odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Vyšná Rybnica za rok 2019. 

 

Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu 

Obce Vyšná Rybnica za rok 2019.  Návrh bol zverejnený dňa 25.05.2020 na  úradnej tabuli. 

Návrh záverečného účtu Obce Vyšná Rybnica za rok 2019 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. 

 

Hlavný kontrolór v stanovisku hodnotí: 

- náležitosti návrhu záverečného účtu obce 

- údaje o plnení rozpočtu  

- aktíva a pasíva 
- stav a vývoj dlhu 
- hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti obce 
- poskytnuté zárukách podľa jednotlivých príjemcov 
- náklady a výnosy podnikateľskej činnosti. 

 

NÁLEŽITOSTI NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

 

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

hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vyšná Rybnica a Zásadami hospodárenia 

s majetkom Obce Vyšná Rybnica. 

Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

nesplnila povinnosť dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona o obecnom zriadení §9 

ods.4. 

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, ktorým sa ustanovuje 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 položky. 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.   
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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 rozpočtu 

vyššieho územného celku.  

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. 

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 sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2018 uznesením č. 

11/2018. Rozpočet celkový bol schválený ako prebytkový. Bežný a kapitálový rozpočet bol 

zostavený ako prebytkový. Rozpočet finančných operácií ako prebytkový. Rozpočet obce bol 

v priebehu roka z dôvodu zmien, ktoré nastali v oblasti príjmovej a v oblasti výdavkovej 

upravovaný. .Rozpočet obce bol v priebehu roka 2019 upravovaný rozpočtovými opatreniami: 

1. č. 1/2019 schválené dňa 01.03.2019 na OZ uznesením č. 19/2019, 

2. č. 2/2019  schválené dňa 18.09.2019 na OZ uznesením č. 41/2019, 

3. č. 3/2019  schválené dňa 03.12.2019 na OZ uznesením č. 43/2019. 

Rozpočet celkove: 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet   Čerpanie  rozpočtu 

príjmy celkove 286.168,20 797.157,80 797.886,10 

výdavky celkove 284.953,58 766.387,62 765.785,10 

Hospodárenie-prebytok/schodok + 1.214,62 + 30.770,18 32.101,- 

 

Bežný rozpočet: 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie  rozpočtu 

bežné príjmy  277.168,20 374.588,80 375.318,78 

bežné výdavky 235.953,58 322.653,38 322.251,37 

Hospodárenie-prebytok/schodok + 41.214,62 + 51.935,42 + 53.067,41 

 

Kapitálový rozpočet: 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie  rozpočtu 

Kapitálové príjmy  0,- 404.000,- 404.000,- 

Kapitálové výdavky  39.000 443.734,24 443.533,73 

Hospodárenie-prebytok/schodok - 39.000 - 39.734,24 -39.533,73 

 

Finančné operácie: 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie rozpočtu 

príjmové fin. operácie 9.000,- 18.569,- 18.567,32 

výdavkové  fin. operácie 10.000,- 0 0 

Hospodárenie-prebytok/schodok - 1.000,- + 18.569,- + 18.567,32 
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Plnenie rozpočtu príjmov:  (v €)               

100 Daňové príjmy  

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku:  168.464,97 

120 Dane z majetku: 26.495,90 

130 Dane za tovary a služby:  3.531,- 

140 Dane z medzinárodného obchodu a transakcií: 0,- 

150 Poistné:  0,- 

190 Iné dane: 0,- 

 

200 Nedaňové príjmy  

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku:  21.729,28 

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby: 660,60 + 11.756,37  

230 Kapitálové  príjmy: 0,- 

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio: 3,56 

290 Iné nedaňové príjmy: 749,50 

 

300 Granty a transfery 

310 Tuzemské bežné granty a transfery:  141.931,16 

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery: 404.000,- 

 

Plnenie rozpočtu výdavkov: (v €) 

600 Bežné výdavky  

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania: 162.847,33 

620 Poistné a príspevok do poisťovní: 60.803,41 

630 Tovary a služby: 94.947,55 

640 Bežné transfery:  3.450,99 

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou 

výpomocou a finančným prenájmom: 202,09 

 

700 Kapitálové výdavky  

710  Obstarávanie kapitálových aktív: 443.533,73 

720 Kapitálové transfery: 0,-. 

 

Finančné operácie:   

1. PRÍJMOVÉ OPERÁCIE 

400 Príjmy z  transakcií s  finančnými aktívami a finančnými pasívami  

410 Zo splátok  tuzemských  úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín): 0 

420 Zo splátok  zahraničných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí(len istín): 0 

430 Z predaja majetkových účastí: 0,- 

450 Z ostatných finančných operácií: 18.567,32 

 

500 Prijaté úvery, pôžičky a  návratné finančné výpomoci  

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci:0,- 

520 Zahraničné úvery: 0,- 

 

OPERÁCIE 

800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 

810 Úvery, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie: 0,- 

820 Splácanie istín: 0,- 
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Výsledok  hospodárenia:  

 Schválený 

rozpočet 
Upravený rozpočet   Čerpaný  rozpočtu 

bežný rozpočet + 41.214,62 + 51.935,42 + 53.067,41 

kapitálový rozpočet - 39.000 - 39.734,24 -39.533,73 

výsledok 

hospodárenia obce -

prebytok/schodok  

+ 2.214,62 + 12.201,18 + 13.533,68 

finančné operácie - 1.000,- + 18.569,- + 18.567,32 

výsledok 

rozpočtového 

hospodárenia-

prebytok/schodok  

+ 1.214,62 + 30.770,18 32.101,- 

 

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.  

Stav na účte 221-Bankové účty, ktorý tvoria zostatky jednotlivých peňažných účtov je 

celkom 31.731,17 € - t. j. na bežných účtoch spolu (vrátane RF). Z toho na bankovom účte 

rezervného fondu (analyticky) je 2.975,53 €; na účte sociálneho fondu je účtovný stav SF 

3.688,31 €. Na potravinovom účte 2.312,99 €. Na účte pokladne 211 bolo k 31.12.2019 spolu 

1.860,32 €, (zostatok na účte ceniny 28,- €). Na účte peniaze na ceste 262 bol zostatok 0,- €. 

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

o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy sa vylučujú nevyčerpané účelovo určené 

prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, nakoľko použitie 

príspevkov a dotácií podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so ŠR./ 

 

         Podľa príslušných ustanovení § 15 a 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy o použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo.  

Obecné zastupiteľstvo rovnako rozhoduje aj o použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe 

vysporiadania schodku pri prerokúvaní záverečného účtu obce. 

 

II. NÁVRH  NA VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA PRE  OZ: 

 

Od 1.1.2008 sa v zmysle novej metodiky účtovníctva výsledok rozpočtového 

hospodárenia, to znamená prebytok rozpočtu a schodok rozpočtu v účtovníctve nevykazuje. 

Účtuje sa len o prírastkoch a úbytkoch prostriedkov na peňažnom fonde a to na samostatnom  

bankovom účte rezervného fondu. Tvorba a použitie peňažných fondov sa sleduje mimo 

účtovníctva spôsobom určeným obcou. 

 

Prebytok a schodok sa zisťuje mimo účtovníctva na základe skutočne realizovaných 

rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov zatriedených podľa rozpočtovej klasifikácie, 

pričom pre zaradenie príjmu alebo výdavku do rozpočtu v rozpočtovom roku je rozhodujúci 

deň pripísania, alebo odpísania prostriedkov z príslušného účtu obce. Do plnenia rozpočtu 

obce sa zahrnú len tie rozpočtové príjmy, rozpočtové výdavky a finančné operácie, ktoré sa 

uskutočnili v príslušnom rozpočtovom roku. 
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Prebytok rozpočtu zistený podľa § 10 odst. 3, pís. a) a b), ktorý bol upravený podľa § 

16, odst. 6, zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je zdrojom peňažných 

fondov, to znamená rezervného fondu, ktorý tvorí obec na základe svojho rozhodnutia. 

V zmysle § 10 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov prebytok hospodárenia obce tvorí rozdiel medzi 

príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu.  

 

 Rozpočet obce pre rok 2019 bol zostavený ako prebytkový po úprave ako 

prebytkový.  

Príjmy spolu boli rozpočtované (po zmenách) vo výške 797.157,80 €. Skutočné 

príjmy spolu boli dosiahnuté vo výške 797.886,10 €, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu 

na 100,09%. Výdavky spolu boli rozpočtované (po zmenách) čiastkou 766.387,62 €, v 

skutočnosti boli čerpané na 99,92% vo výške 765.785,10 €. Hospodárenie bežného rozpočtu 

bolo na konci roka ukončené s prebytkom „+ 53.067,41 €“ a hospodárenie kapitálového 

rozpočtu sa skončilo so schodkom vo výške „-39.533,73 €“.  

 

 Podľa § 16 ods. 6 a 8 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v z.n.p. a v súlade s § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ citovaného zákona obec 

skončila rozpočtové hospodárenie, teda rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami 

(bežnými a kapitálovými spolu) za rok 2019 vo výške „+13.533,68 €“.  Zostatok finančných 

operácií bol vo výške „+ 18.567,32 €“. 

 

Prebytok rozpočtu v sume „+ 32.101,- €“  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané 

prostriedky  zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume - 22.953,45 €  a prostriedky ŠJ – 

(stravné) preplatky v čiastke – 876,95 €. 

 

Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje - znižuje o : 

 

-nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky celkom 18.953,45 €: 

 nevyčerpané prostriedky na dopravné zo ŠR v sume  693,28 €, 

 nevyčerpané prostriedky normatívne prostriedky zo ŠR v sume  16.701,69 €, 

 nevyčerpané prostriedky z dotácie na deti zo soc. znevýhod.prostredia v sume 98,08 €, 

 a vrátené  do ŠR boli nepoužitá dotácia na stravné deti HN v sume 1.460,40 € a  

 

-nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 4.000,-  €, a to na : 

- Úprava verejného priestranstva v obci pred kultúrnym domom. 

 

Celkovo ide o sumu nevyčerpaných dotácií v sume 22.953,45 €, ktoré je možné použiť 

v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

Zostatok finančných operácií v sume 18.567,32 € bol použitý na vysporiadanie 

schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume - 9.439,15 €. 

Konečný stav prebytku hospodárenia upravený o nevyčerpané/vylúčené prostriedky je 

8.270,60 €. Tieto finančné prostriedky sa použijú v plnej výške na tvorbu rezervného fondu. 
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III. BILANCIA AKTÍV A PASÍV: 

 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2019  v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 

Majetok spolu 739.879,52 1.106.427,25 

Neobežný majetok spolu 699.294,69 1.048.818,39 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok   
Dlhodobý hmotný majetok 626.135,29 975.658,99 
Dlhodobý finančný majetok 73.159,40 73.159,40 

Obežný majetok spolu 39.485,38 57.109,07 
z toho :   
Zásoby 403,18 584,50 
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé pohľadávky  1.094,27 
Krátkodobé pohľadávky  15.795,36 15.809,51 
Finančné účty  23.286,84 39.620,79 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  1.099,45 499,79 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2019 v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 739.879,52 1.106.427,25 

Vlastné imanie  277.382,37 298.779,93 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  277.382,37 298.779,93 

Záväzky 52.523,71 53.242,92 
z toho :   
Rezervy    
Zúčtovanie medzi subjektami VS 15.063,04 22.095,88 
Dlhodobé záväzky 3.530,46 4.020,27 
Krátkodobé záväzky 33.930,21 27.126,77 
Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 409.973,44 754.404,40 

 

      Účtovné vysporiadanie výsledku hospodárenia (rozdiel medzi účt. triedou 5) vo výške 

420.217,81 € a účt. triedou 6) vo výške 435.753,40 € – zisk vo výške „+ 15.535,18 €“ 

navrhujeme preúčtovať v prospech nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 

a to účtovným zápisom 431/428. 
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IV. PREHĽAD o záväzkoch obce k 31.12.2019: 

 

 Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky – krátkodobé: voči dodávateľom 2.355,75 €, voči 

zamestnancom 12.623,35 €, voči sociálnej a zdravotnej poisťovni 7.760,27 €, voči daňovému 

úradu 1.518,96 €; ostatné záväzky (stravníci ŠJ) – 2.868,44 €,  

- dlhodobé: záväzky zo SF – 4.020,27 €. 

Obec k 31.12.2019 neeviduje záväzok voči banke. Obec ma k dispozícii municipálny 

úver vo výške 30.000,- €, ktorý je možné čerpať do 21.08.2024. Na preklenutie nedostatku 

finančných prostriedkov obec v priebehu roka z neho použila sumu 8.190,- €, ktorá bola do 

konca roka vrátená na úverový účet. 

 

 

ZÁVER 

 

Návrh záverečného účtu Obce Vyšná Rybnica za rok 2019 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 Vyšná Rybnica za rok 2019 v zmysle § 9 os. 2 zákona 

o obecnom zriadení a § 16 os 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol 

zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým. 

 

Účtovná závierka za rok 2019 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v z.n.p.. Účtovná závierka za rok 2019 vyjadruje verne vo všetkých 

významných súvislostiach finančnú situáciu Obce Vyšná Rybnica k 31.12.2019 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 

Vyšná Rybnica  za rok 2016 s výrokom „celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad“. 

 

Vo Vyšnej Rybnici, dňa 25.05.2020 

 

 

 

          

Ing. Mária Kirilová          

hlavný kontrolór obce Vyšná Rybnica 


