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Hlavný kontrolór Obce  Krásna Ves 
 
          Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok  2010                          
 

 Záverečným účtom obce rozumieme súhrnné spracovanie údajov 
charakterizujúcich rozpočtové hospodárenie obce za príslušný kalendárny rok, ktorého 
povinnosť zostavenia určuje § 16 zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
           V zmysle § 18 f ods. l  písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce  Krásna 
Ves za rok 2010.  
           Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu 
Obce Krásna Ves za rok 2010.  Návrh bol zverejnený dňa 31.03.2011 na  úradnej tabuli. Účelom 
a cieľom tohto stanoviska je predovšetkým snaha o odborné posúdenie všetkých tých aspektov 
a náležitostí záverečného účtu, ktorými musí tento dokument zo zákona disponovať. Jednotlivé 
jeho kroky možno zostaviť do nasledovnej postupnosti. 

Návrh záverečného účtu Obce Krásna Ves rok 2010 bol spracovaný v súlade so  zákonom 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 
Návrh záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004  Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov 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 
- poskytnuté zárukách podľa jednotlivých príjemcov 
- náklady a výnosy podnikateľskej činnosti 

 
NÁLEŽITOSTI NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

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

splnila 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 (v znení MF/008978/2006-421, MF/009212/2008-421,  
MF/021218/2010, ktorým sa ustanovuje  druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia 
rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov  
územnej samosprávy. 
   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 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. 
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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 Krásna Ves sa riadilo rozpočtom na rok 2010, ktorý bol 

schválený uznesením OZ č. 25 zo dňa 29.01.2010. Jednotlivé zmeny rozpočtu boli potom 
nasledovne priebežne schvaľované a  ukladané jednotlivými uzneseniami nasledovne: 

 Uznesením OZ č. 29 zo dňa 03.09.2010  
 Uznesením OZ č. 30 zo dňa 12.11.2010  
 Uzn esením OZ č.  1 zo dňa 30.12.2010  

       Realizácia všetkých vyššie uvedených zmien rozpočtu prebehla v súlade s platnými 
citovanými uzneseniami a bola vykonaná oprávneným orgánom podľa § 14 ods. 1 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ako i formou rozpočtových opatrení  podľa § 
14 ods. 2 toho istého zákona.  
       V oblasti bežného rozpočtu boli skutočné príjmy  244 864 € s plnením 102,6 %, skutočné 
výdavky 235 674 € s plnením 96,9%. 
       V oblasti kapitálového rozpočtu boli skutočné príjmy  150 785% € s plnením 59,8%, 
skutočné výdavky 186 517 € s plnením 64,7%. 
       V oblasti finančných operácií boli skutočné príjmy  104 243 € s plnením 46,9 %, skutočné 
výdavky 76 596 € s plnením 42,2%. 
       Príjmy celkom boli 499 892 € s plnením 70,1 %, výdavky celkom 498 787 € s plnením 
69,9%. 
 

Výsledok  hospodárenia: 
Rozpočet  Príjmy Výdavky Výsledok 

hospodárenia 
Bežný rozpočet 244 864 235 674     9 190 
Kapitálový rozpočet 150 785 186 517 - 35 732 
Rozpočet spolu 395 649 422 191  - 26 542 
Finančné operácie 104 243   76 596    27 647 
S p o l u 499 892 498 787     1 105 

 
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 zmysle neskorších predpisov a podľa opatrenia MF SR č. 16786/200x-31, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové 
organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC. 

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu 
v sume 9 190 €. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok 
kapitálového rozpočtu v sume 35 732 €. Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a 
§ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je schodok 
v sume 26 542 €. Bilancia finančných operácií je kladný zostatok z finančných operácií v sume 
27 647 €. 
         Vzhľadom k tomu, že obec vytvorila za rok 2010 schodok rozpočtu (rozdiel medzi 
príjmami a výdavkami bez finančných operácií), rezervný fond za rok 2010 sa tvoriť nebude. 
          Schodok kapitálového rozpočtu ( -35 732 €) bol vykrytý v priebehu rozpočtového roka 
z prebytku bežného rozpočtu a finančných operácií – schváleným dlhodobým bankovým 
úverom.  
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II. BILANCIA AKTÍV A PASÍV 
 

Zostatková hodnota na strane aktív je 719 022 €, zostatková hodnota na strane pasív taktiež 
719 022 €. Vzájomná bilancia aktív a pasív k 31.12.2010 je teda vo svojich zostatkových 
hodnotách a finančných objemoch vyrovnaná 
 

III. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU 
 

        Obec Krásna Ves eviduje k 31.12.2010 vo svojom účtovníctve univerzálny úver vo výške 
22 667 €. Finančné prostriedky boli v roku 2010 použité na krytie nákladov na Rekonštrukciu 
mosta a miestnej komunikácie. 
         
         IV. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE A PROGRAMOV 
VYŠŠIEHO ÚZEMNÉHO CELKU 
 
       Hodnotenie plnenie programov Obce Krásna Ves za rok 2010 je podrobne rozpracované 
v prílohe č. 2 záverečného účtu. Systematická a analytická činnosť poskytuje spoľahlivé závery 
o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. 
     Účelom hodnotenia je najmä zlepšiť rozhodovanie a rozdeľovanie zdrojov rozpočtu na 
plnenie jednotlivých cieľov. Výsledky hodnotenia, ktoré tvoria súčasť súčasťou záverečného 
účtu sa využívajú sa najmä na posúdenie efektívnosti a účinnosti programu. 
 

ZÁVER 
 
Návrh záverečného účtu Obce Krásna Ves za rok 2010 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 Krásna Ves za rok 2010 v zmysle § 9 os. 2 zákona 
o obecnom zriadení a § 16 os 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol 
zverejnený  na 15 dní spôsobom v obci obvyklým. 

Riadna účtovná závierka za rok 2010 a hospodárenie obce za rok 2010 v súlade s § 9 ods. 
4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy boli overené audítorom. 

Účtovná závierka za rok 2010 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v zmysle neskorších predpisov. Účtovná závierka za rok 2010 vyjadruje verne vo 
všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu Obce Krásna Ves k 31.12.2010 a výsledok 
hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov. 

V zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy doporučujem obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného 
účtu Obce Krásna Ves  za rok 2010 výrokom 
 

„celoročné hospodárenie  schvaľuje bez výhrad“. 
                                                                                                     
 
 
                                                                                                       Ing. Jana Kubicová 
                                                                                                          hlavný kontrolór  

V Krásnej Vsi, dňa 15.04.2011 


