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STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA 

 K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2016 

 

 

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

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predkladám odborné stanovisko 

k návrhu záverečného účtu obce Valaská za rok 2016. 

Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu 

obce Valaská za rok 2016 (ďalej len „návrh záverečného účtu“). Návrh záverečného účtu bol dňa 

30.05.2017 zverejnený na úradnej tabuli obce. 

 

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO 

ÚČTU 

 

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu 

záverečného účtu na základe 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o rozpočtových pravidlách“). 

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

pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné 

súvisiace právne predpisy.  

1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli v zákonom stanovenej 

lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s ust. § 19 ods. 2 zákona o obecnom 

zriadení a s ust. § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

1.3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce 

Obec si splnila povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy, zo znenia ktorého vyplýva povinnosť obce dať si overiť účtovnú závierku podľa 

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

predpisov (§ 9 ods. 4).  



Správu nezávislého audítora o audite účtovnej závierky účtovnej jednotky Obec Valaská za 

rok 2016 vypracovala Ing. Milena Korcová, audítor SKAU č. licencie 392, Štefana  Moysesa 

38/9, Žiar nad Hronom dňa 13.6.2017. Ing. Milena Korcová vydala k ročnej účtovnej závierke 

obce Valaská za rok 2016 Správu nezávislého audítora s kladným názorom, t. z., že priložená 

účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Valaská k 31. 

decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa 

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. 

 

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu 

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa ust. § 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, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave 

a vývoji dlhu a prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4. 

Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia 

MF SR č. MF/010175/2004-42, 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, kategórie,  položky a u väčšiny 

príjmov aj podpoložky. Návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu výdavkov spracovala 

a predložila rozbor významných položiek bežného a kapitálového rozpočtu. Čerpanie 

jednotlivých rozpočtových položiek je prílohou záverečného účtu.  

 

B. SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

Obec postupovala podľa ust. § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne 

spracovala do záverečného účtu obce. V súlade s ust. § 16 ods. 2 cit. zákona 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 a rozpočtu 

vyššieho územného celku. 

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

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: 

- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa ust. § 10 ods. 3 citovaného zákona v súlade 

s rozpočtovou klasifikáciou, 

- použitie prebytku hospodárenia, 



- tvorbu a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu, 

- bilanciu aktív a pasív, 

- prehľad o stave a vývoji dlhu, 

- prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z., 

- finančné usporiadanie vzťahov, 

- hodnotenie plnenia programov obce. 

 

Ďalšími náležitosťami v zmysle uvedeného predpisu sú údaje o hospodárení príspevkových 

organizácií v ich pôsobnosti a údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti. 

K uvedenému uvádzam, že obec v roku 2016 nemala zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu, 

a tiež nevykonávala podnikateľskú činnosť.  

 

1. Údaje o plnení rozpočtu 

 

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

zastupiteľstva číslo 224/2015 zo dňa 16.12.2015. 

Schválený rozpočet obce prešiel v priebehu rozpočtového roka viacerými nasledovnými 

rozpočtovými zmenami: 

- dňa 24.2.2016 uznesením  OcZ č. 261/2016,  

- dňa 29.2.2016 rozpočtovým opatrením – účelové finančné prostriedky ŠR, 

- dňa 31.5.2016 uznesením OcZ č. 273/2016, 

- dňa 3.6.2016 rozpočtovým opatrením – účelové finančné prostriedky DPFO SR, 

- dňa 22.6.2016 uznesením OcZ č. 291/2016, 

- dňa 17.8.2016 uznesením OcZ č. 341/2016, 

- dňa 23.8.2016 rozpočtovým opatrením starostu obce, 

- dňa 21.9.2016 uznesením OcZ č. 355/2016, 

- dňa 30.9.2016 rozpočtovým opatrením – účelové finančné prostriedky ŠR, 

- dňa 12.10.2016 uznesením OcZ č. 378/2016, 

- dňa 23.11.2016 uznesením OcZ č. 388/2016, 

- dňa 29.12.2016 rozpočtovým opatrením – účelové finančné prostriedky ŠR, 

- dňa 29.12.2016 rozpočtovým opatrením – účelové finančné prostriedky. 

 

 

 

Rozpočet celkove: 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Príjmy celkove 2 430 612 2 862 400 2 656 626,04 

Výdavky celkove 2 404 882 2 670 258 2 513 503,19 



Hospodárenie obce:  prebytok rozpočtu 25 730 192 142 143 122,85 

 

Bežný rozpočet:  

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Bežné príjmy celkove 2 425 162 2 599 759 2 654 579,47 

Bežné výdavky celkove 2 399 432 2 499 548 2 342 431,35 

Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu 25 729 100 211 312 148,12 

Kapitálový rozpočet: 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Kapitálové príjmy celkove 5 450 5 450 2 046,57 

Kapitálové výdavky celkove 5 450 170 710 171 071,84 

Hospodárenie obce: schodok rozpočtu 0 -165 260 -169 025,27 

Finančné operácie: 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Príjmové finančné operácie celkove 0 257 191 257 191,04 

Výdavkové finančné operácie celkove 0 0 0 

Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu 0 257 191 257 191,04 

 

Rozpočet bol zostavený v zmysle ust. § 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. V rozpočte sú vyjadrené finančné 

vzťahy k štátnemu rozpočtu v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné 

vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám, 

ktorým sa poskytli prostriedky z rozpočtu, k rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších 

územných celkov. 

 

1.1. Plnenie rozpočtu príjmov   

  

Kontrolou  plnenia rozpočtovaných príjmov vyplynulo, že skutočné plnenie príjmov rozpočtu 

(obec + RO) celkom k 31.12.2016 je na úrovni 101,79 %. Plnenie rozpočtu obce je na úrovni 

102,1 %. U rozpočtovaných bežných príjmov je plnenie na úrovni 102,06 %. Podrobné plnenie 

rozpočtovaných príjmov, ktoré je členené podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie 

rozpočtovej klasifikácie tvorí prílohu záverečného účtu. 

Kontrolou  plnenia rozpočtovaných kapitálových príjmov vyplynulo, že skutočné plnenie 

kapitálových príjmov rozpočtu obce celkom k 31.12.2016 je na úrovni 37,55 %.   

 



 

1.2. Čerpanie rozpočtu výdavkov  

 

Kontrolou čerpania rozpočtovaných výdavkov vyplynulo, že skutočné čerpanie výdavkov 

rozpočtu (obec + RO) celkom k 31.12.2016 je na úrovni 94,12 %. Čerpanie rozpočtu obce je na 

úrovni 90,73 %.  

Kontrolou čerpania výdavkov bežného rozpočtu obce bolo zistené, že skutočné čerpanie 

finančných prostriedkov upraveného rozpočtu je na úrovni 89,44 %. Najnižšie čerpanie bolo 

podľa funkčnej klasifikácie v oblasti bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná na 

úrovni 36,63 % a v cestnej doprave (údržba MK) na úrovni 51,87 %. V oblasti vysielacie 

vydavateľské služby (výdavky na MR) bolo nulové čerpanie. Rozpočet bol prekročený iba 

minimálne podľa funkčnej klasifikácie v iných všeobecných službách (výdavky na matriku) o 1,5 

%, z 5300 € na 5379,55 €.  

 

Príjmy bežného rozpočtu sú vyššie ako jeho výdavky, t. z., že bežný rozpočet za rok 2016 je 

prebytkový (čerpanie na 88,24 %). 

Kontrolou čerpania výdavkov kapitálového rozpočtu obce bolo zistené, že došlo 

k prečerpaniu schválených (plánovaných) výdavkov upraveného rozpočtu o 0,21 %. Podľa 

funkčnej klasifikácie boli prostriedky kapitálového rozpočtu použité na miestne hospodárstvo 

(nákup strojov), predškolskú výchovu (projektovú dokumentáciu), základnú školu (projektovú 

dokumentáciu) a ZUŠ (nákup strojov a rekonštrukciu objektov).  

Príjmy kapitálového rozpočtu boli naplánované nižšie (a v skutočnosti sú aj nižšie) ako jeho 

výdavky, t. z., že kapitálový rozpočet za rok 2016 je schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu 

bol krytý prebytkom bežného rozpočtu.  

 

1.3. Finančné operácie  

 

V roku 2016 obec nečerpala finančné prostriedky rozpočtu v rámci výdavkových finančných 

operácií. 

 Čo sa týka príjmových finančných operácií, tak obec: 

- zapojila prostredníctvom príjmových finančných operácií do rozpočtu prebytok rozpočtového 

hospodárenia za rok 2015 v sume 257 191,04 € na využitie kapitálových výdavkov – 

prostriedky peňažného fondu (na základe uznesenia OcZ č. 289/2016 bod IV zo dňa 

22.06.2016). 

 

Prevody peňažných prostriedkov z peňažných fondov sa uskutočňujú najmä s cieľom krytia 

schodku kapitálového rozpočtu, splátok návratných zdrojov financovania, vkladov do majetku 

inej právnickej osoby, založenia alebo zriadenia inej právnickej osoby, prípadne na iné finančné 

operácie. Prostriedky peňažných fondov sú vždy mimorozpočtovými zdrojmi obce z minulých 



rokov a podmienkou ich použitia je ich zapojenie do rozpočtu prostredníctvom príjmových 

finančných operácií. Rozhodovanie o použití peňažných fondov je zverené výlučne 

zastupiteľstvu. Každý vytvorený peňažný fond by mal byť určený napr.  na konkrétnu investičnú 

akciu, rozvojovú aktivitu alebo na konkrétny účel. 

Vzhľadom k tomu, že obec Valaská nemá vytvorený peňažný fond na konkrétny účel, 

odporúčam obecnému zastupiteľstvu prebytok rozpočtového hospodárenia použiť len pre účel 

tvorby rezervného fondu.    

 

1.4. Výsledok hospodárenia 

 

Hospodárenie obce Valaská v roku 2016 dokumentuje nasledujúca tabuľka (údaje sú uvádzané v 

EURO) 

 

 
Hospodárenie obce 

 

Skutočnosť k 31.12.2015 

  

Bežné  príjmy spolu 2 654 579,47 

z toho : bežné príjmy obce  2 635 105,38 

             bežné príjmy RO 19 474,09 

Bežné výdavky spolu 2 342 431,35 

z toho : bežné výdavky  obce  1 118 578,88 

             bežné výdavky  RO 1 223 852,47 

Bežný rozpočet (prebytok) 312 148,12 

Kapitálové  príjmy spolu 2 046,57 

z toho : kapitálové  príjmy obce  2 046,57 

             kapitálové  príjmy RO 0 

Kapitálové  výdavky spolu 171 071,84 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  171 071,84 

             kapitálové  výdavky  RO 0 

Kapitálový rozpočet (schodok) - 169 025,27 

Prebytok  bežného a kapitálového rozpočtu 143 122,85 

Vylúčenie z prebytku  570,90 

Upravený prebytok  bežného a kapitálového rozpočtu 142 551,95 

Príjmy z finančných operácií 257 191,04 

Výdavky z finančných operácií 0 

Rozdiel finančných operácií 257 191,04 
PRÍJMY SPOLU   2 913 817,08 

VÝDAKY SPOLU 2 513 503,19 

Hospodárenie obce  400 313,89 
Vylúčenie z prebytku 570,90 

Upravené hospodárenie obce 399 742,99 



Vykázaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 

písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a podľa opatrenia MF SR č. 

24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej 

osnovy pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné 

celky v znení neskorších predpisov (postupy účtovania). 

 

 

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o vývoji výsledku rozpočtového hospodárenia obce 

v minulých rokoch (údaje sú uvádzané v EURO) 

 

Názov položky 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Príjmy rozpočtu obce, z toho:        

- bežné príjmy 2 194 441 2 221 355 2 277 987 2 404 419 2 501 294 2 654 579 

- kapitálové príjmy 69 864 1 191 395 26 949 13 125 2 047 

 Výdavky rozpočtu obce, z toho:    

- bežné výdavky 2 163 316 2 098 628 2 185 115 2 288 392 2 274 791 2 342 431 

- kapitálové výdavky 195 703 162 463 122 969 76 187 39 620 171 072 

 Finančné operácie:    

Finančné operácie príjmové 79 940 134 500 120 000  25 000 81 915 257 191 

Finančné operácie výdavkové 0 0 0 0 0 0 

 Výsledok hospodárenia    

Bežný rozpočet 

(výsledok hospodárenia) 

31 125 122 727 92 872 116 027 226 503 312 148 

Kapitálový rozpočet 

(výsledok hospodárenia) 

-125 839 - 161 272 -122 574 -49 238 -26 495 -169 025 

Výsledok hospodárenia BR+KR 

(rozdiel príjmy- výdavky rozpočtu) 

-94 714 -38 545 -29 702 66 789 200 008 143 123 

Finančné operácie 

(rozdiel finančných operácií) 

79 940 134 500 120 000  25 000 81 915 257 191 

Hospodárenie obce 

 

-14 774 95 955 90 298 91 789 281 923 400 314 

 

 

Z údajov uvedených v tabuľke je vidieť pozitívny trend vo vývoji výsledku rozpočtového 

hospodárenia. Prebytok bežného rozpočtu rastie a schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý 

prebytkom bežného rozpočtu. 

 

Usporiadanie prebytku hospodárenia za rok 2016: 

 

V zmysle ustanovení § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

výsledok rozpočtového hospodárenia obce je rozdiel medzi príjmami bežného  a kapitálového 



rozpočtu a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu vrátane príjmov a výdavkov rozpočtovej 

organizácie. (Finančné operácie v zmysle § 10 ods. 6 zákona sú súčasťou rozpočtu, ale nie sú 

súčasťou príjmov a výdavkov.) 

Prebytok rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce za rok 

2016 v sume 143 122,85 EUR. Po vylúčení z prebytku dopravného žiakov ZŠ v sume 570,90 

EUR je prebytok v sume 142 551,95 EUR. Takto upravený prebytok rozpočtu je znížený 

o zostatok finančných prostriedkov SOÚ – opatrovateľská služba v sume 27 199,94 EUR. 

K 31.12.2016 je prebytok rozpočtu obce vyčíslený na sumu  „115 352,01 EUR“. Táto suma 

prebytku sa použije pre účel tvorby rezervného fondu. 

V zmysle ustanovení § 15 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. obec  vytvára rezervný 

fond vo výške určenej obecným zastupiteľstvom, najmenej však 10% z prebytku rozpočtu 

zisteného podľa § 16 ods. 6 cit. zákona, t. j. po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených 

prostriedkov, ktoré sú poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, 

z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, a ktoré je možné v súlade s osobitnými 

predpismi použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku. O tvorbe a použití rezervného fondu 

rozhoduje obecné zastupiteľstvo. V súlade s citovaným paragrafom sa do rezervného fondu 

navrhuje odviesť 115 352,01 Eur. 

Zostatok finančných operácií v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 

583/2004 Z. z. v sume 257 191,04 EUR sa navrhuje použiť pre účel tvorby rezervného 

fondu.  

 

Prostriedky rezervného fondu môže obec použiť v súlade s ustanovením § 10 ods. 9) zákona 

č. 583/2004 Z. z., t. z., že ich môže použiť v prípade ak v priebehu rozpočtového roka vznikne 

potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo na 

likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré 

nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu. 

Najklasickejším príkladom použitia rezervného fondu je realizácia investičných akcií, na 

ktoré bolo potrebné vytvoriť si „rezervu“, čo je práve zmyslom a cieľom tvorby rezervného 

fondu. Prostriedky rezervného fondu v prípade schválenia ich použitia na investičné akcie alebo 

rozvojové aktivity sa zapoja do rozpočtu cez príjmové finančné operácie, aby boli následne 

použité na úhradu kapitálových výdavkov, t. j. na krytie schodku kapitálového rozpočtu.  

 

 

2. Bilancia aktív a pasív   

 

Bilancia obsahuje údaje o majetku, vlastnom imaní a záväzkoch. Údaje sú použité 

z účtovného výkazu Súvaha k 31.12.2016. 

 

 



AKTÍVA SUMA v EUR PASÍVA SUMA v EUR 

Neobežný majetok 2 238 500,87 Vlastné imanie 3 872 654,32 

Dlhodobý nehmotný majetok 2 327,30 Oceňovacie rozdiely 0 

Dlhodobý hmotný majetok 1 458 260,57 

Oceňovacie rozdiely 

z kapitálových účastín 0 

Pozemky 642 535,19 Fondy 0 

Umelecké diela a zbierky 0 Výsledok hospodárenia 3 872 654,32 

Stavby 584 895,09 Nevyspor. výsl. hosp. min. rokov 3 668 673,35 

Samostatné hnuteľné veci 79 200,67 Výsledok hosp. za účt. obdobie 203 980,97 

Dopravné prostriedky 76 107,22 Záväzky 43 952,29 

Drobný DHM 0 Rezervy 1650,00 

Obstaranie DHM 75 522,40 Rezervy zákonné krátkodobé 1650,00 

Dlhodobý finančný majetok 777 913,00 Zúčtovanie medzi subjektami VS 570,90 

Podielové CP v dcérskej účtovnej 

jednotke 6 640,00 Ostat. zúčt. rozpočtu obce a VÚC 570,90 

Realizovateľné CP 771 273,00 Dlhodobé záväzky 4 896,97 

Obstaranie DFM 0 Ostatné dlhodobé záväzky 0 

Obežný majetok 2 285 714,31 Záväzky zo sociálneho fondu 4 896,97 

Zásoby 598,84 Krátkodobé záväzky 36 834,42 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 777 159,15 Dodávatelia 159,88 

Zúčtovanie odvodov príjmov RO do 

rozpočtu zriaďovateľa 0 Prijaté preddavky 0 

Zúčtovanie transferov obce a VÚC 777 159,15 Iné záväzky 425,53 

Dlhodobé pohľadávky 89 721,30 Záväzky z upísaných 

nesplatených CP a vkladov 0 Iné pohľadávky 89 721,30 

Krátkodobé pohľadávky 30 129,89 Zamestnanci 21 409,01 

Poskytnuté prevádzkové preddavky 6 218,00 Zúčt. s org. soc. poist. a zdr. poist. 12 683,98 

Pohľ. z nedaň. príjmov obcí a VÚC 17 780,99 Ostatné priame dane 2 156,02 

Pohľadávky z daňových príjmov 5 130,90 Transfery a zúčt.subj. mimo VS 0 

Iné pohľadávky 1 000 Bankové úvery a výpomoci 0 

Finančné účty 1 388 105,13 Bankové úvery dlhodobé 0 

Pokladnica 563,13 

Bežné bankové úvery 0 Ceniny 328,75 

Bankové účty 1 387 213,25 Časové rozlíšenie 610 581,25 

Poskyt.návrat.fin.výpomoci  0 Výdavky budúcich období 12 774,67 

Časové rozlíšenie  2 972,68 Výnosy budúcich období 597 806,58 

Náklady budúcich období 2 972,68 VLASTNÉ IMANIE A ZÁV. SPOLU: 4 527 187,86 

Príjmy budúcich období 0   

MAJETOK SPOLU: 4 527 187,86   

 

Z bilancie aktív a pasív je zrejmý približne rovnaký podiel neobežného a obežného majetku 



na aktívach obce. Oproti minulému roku obec zaznamenala nárast majetku zo 4 366 620,42 na 

4 527 187,86 €, a to tak neobežného majetku ako aj obežného majetku. 

Obec eviduje dlhodobé pohľadávky v sume 89 721,30 € - ide o majetok obce (kotolne), ktorý 

je v správe spoločnosti Valbyt (100 % s. r. o. obce). 

Krátkodobé pohľadávky (daňové aj nedaňové) narástli oproti minulému roku o 5 846,78 €. 

Odporúčam zvýšiť efektivitu a účinnosť vymáhania daňových a nedaňových nedoplatkov 

a uplatňovať sankcie v daňovom konaní. 

 

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu 

 

Celkovou sumou dlhu obce na účely zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy sa rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov 

financovania a ručiteľských záväzkov obce k 31.12.2016.  

Do celkového dlhu sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých zo Štátneho fondu 

rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada 

je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. 

 Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania 

prijatých na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov SR a EÚ najviac v sume 

nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe  zmluvy uzatvorenej medzi obcou 

a ministerstvom. Do sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania podľa ods. 6 písm. 

b) obec nezapočítava sumu ich jednorazového predčasného splatenia. 

 

V nasledujúcej tabuľke je uvedené porovnanie prehľadu o stave a vývoji dlhu  

 k 31.12.2015 k 31.12.2016 

Záväzky celkom 35 282,72 36 834,42 

z toho: - záväzky voči dodávateľom 159,88 159,88 

- prijaté preddavky 0 0 

- ostatné záväzky 0 0 

- iné záväzky 568,85 425,53 

- voči zamestnancom 20 487,93 21 409,01 

- sociálne a zdravotné poistenie 12 132,41 12 683,98 

- daňové záväzky 1 933,65 2 156,02 

- ostatné záväzky 0 0 

Bankové úvery a výpomoci 0 0 

z toho bankové úvery dlhodobé 0 0 

 

  



C. ZÁVER 

 

Návrh záverečného účtu 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 v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený 

najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým. 

Riadna účtovná závierka a hospodárenie obce za rok 2016 v súlade s § 9 ods. 4 zákona 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy boli overené audítorom. 

Účtovná závierka bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. Účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach 

finančnú situáciu obce Valaská k 31.12.2016. 

 

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

odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce 

Valaská za rok 2016 výrokom: 

 

„ záverečný účet a celoročné hospodárenie obce sa schvaľuje bez výhrad.“ 

 

 

 

 

 Ing. Bc. Mária Pohančaníková 

                                         hlavná kontrolórka  

 

 

 

 

 


