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Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce 

Okružná a k rozpočtovému hospodáreniu za rok 2018 

 

V súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, predkladám obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko 

k návrhu záverečného účtu obce Okružná za rok 2018. 

Podkladom k vypracovaniu odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2018 

boli: 

1. Rozpočet obce na rok 2018  

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu a sociálneho fondu 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018 

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom 

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

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu 

Východiská spracovania stanoviska k záverečnému účtu obce Okružná za rok 2018: 

 Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Návrh záverečného účtu obce Okružná za rok 2018 je spracovaný v súlade zo zákonom č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

a obsahuje všetky náležitosti podľa §16 ods. 5 uvedeného zákona. 

 Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce Okružná 

Podľa §9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je pred schválením záverečný 

účet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli 

obyvatelia obce vyjadriť. Obec si túto povinnosť splnila zverejneným návrhu záverečného účtu 

obce Okružná za rok 2018 na webovej stránke obce Okružná a zverejnením záverečného účtu 

za rok 2018  na úradnej tabuli dňa 23.4.2019. Návrh záverečného účtu bol zvesený z úradnej 

tabule dňa 27.5.2019. 
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 Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce 

Podľa Zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy §16 ods. 3 

a Zákona 369/1990 o obecnom zriadení §9 ods. 4, obec je povinná dať si overiť účtovnú 

závierku. Obec si túto povinnosť zatiaľ nesplnila. 

 Dodržanie metodickej správnosti 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 a §8 ods. 5 v členení podľa   

jednotlivých príjemcov. 

V návrhu záverečného účtu boli vynechané údaje o hospodárení príspevkových organizácií 

v pôsobnosti obce a údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, keďže v pôsobnosti 

obce Okružná nie sú žiadne príspevkové organizácie a obec nevykonáva podnikateľskú 

činnosť. 

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 

klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní 

a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy. 

 

1. Údaje o plnení rozpočtu 

Finančné hospodárenie obce Okružná sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený dňa 

21.12.2017 uznesením obecného zastupiteľstva č. 26/2017. Rozpočet na rok 2018 bol zostavený 

ako vyrovnaný s rozpočtom 247 280 eur čo je v súlade s §10 ods.7 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

V priebehu roka boli vykonané nasledovné úpravy rozpočtu:  

- rozpočtové opatrenie č.1 zo dňa 20.7.2018, uznesenie 13/2018  schválené OZ 

- rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 1.10.2018, uznesenie 22/2018  schválené OZ 

- rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 19.12.2018, uznesenie 3/2/2018 OZ berie na vedomie 
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Po poslednej zmene bol rozpočet upravený na výšku celkových príjmov 402 160 eur a výšku 

celkových výdavkov 402 130 eur s vytvoreným prebytkom  30 eur. 

 

Prehľad o plnení príjmov a čerpaní výdavkov za rok 2018 v EUR 

  
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

k 

31.12.2018 

Rozdiel 

(skutočnosť – 

upravený 

rozpočet) 

Príjmy celkom      247 280         402 160         402 075    -85 

z toho:         

Bežné príjmy      225 780         249 050         248 965    -85 

Kapitálové príjmy, záloha z PPA               -             47 532           47 532    0 

Príjmové operácie - čerpanie z rez. 

fondu 
       21 500           48 046           48 046    0 

                            - dotácie z 2017          10 000           10 000    0 

                            - preklenovací úver          47 532           47 532    0 

Výdavky celkom      247 280         402 130         401 907    -223 

z toho:       0 

Bežné výdavky      225 780         249 020         248 797    -223 

Kapitálové výdavky        21 500         153 110         153 110    0 

Výsledok hospodárenia                -                    30                168    138 

 

 Skutočnosť Bežný Kapitálový Príjmové oper. Celkom 

Príjmy 248 965 47532 105 578 402 075 

Výdavky 248 797 153 110 0 401 907 

Výsledok hospodárenia 168 -105 578 105 578 168 

 

2. Rozbor plnenia príjmov v roku 2018 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 247 280 eur a z rozpočtovaných upravených celkových 

príjmov 402 160 eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 402 075 eur, čo predstavuje 

100% plnenie. 
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Bežné príjmy  

Z rozpočtovaných bežných príjmov 225 780 eur a rozpočtovaných upravených 

bežných príjmov 249 050 eur boli v skutočnosti k 31.12.2018 bežné príjmy vo výške 248 965 

eur, čo znamená 100 % plnenie. 

Bežné príjmy – daňové 

 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – z upravených rozpočtovaných 

príjmov 168 600 eur bolo v skutočnosti 168 584 eur, čo predstavuje 100 % plnenie. 

 Daň z nehnuteľnosti – z upravených rozpočtovaných príjmov 9 020 eur bolo v skutočnosti 

9025 eur, čo predstavuje 100,1 % plnenie.  

Pohľadávky na dane z nehnuteľnosti k 31. 12. 2018 sú vo výške 174,29 eur. 

Daň z pozemkov - vybratá vo výške 4 704,50 eur 

Daň zo stavieb - vybratá vo výške 1 036,50 eur 

Daň za psa – vybratá vo výške 132 eur. 

Poplatok za komunálny odpad – vybraný vo výške 3 152 eur  

Pohľadávky za vývoz komunálneho odpadu k 31.12.2018 sú vo výške 156 eur. 

 

Bežné prímy – nedaňové 

Z upravených rozpočtovaných nedaňových príjmov 12 100 eur bolo v skutočnosti 12 035 eur, 

čo predstavuje 99,5 %  plnenie. 

Príjmy z dividend z vodárni 1176 eur 

Príjmy za vydobytné priestory 531 eur 

Poplatky za sálu a dom smútku 230 eur 

Príjmy z prenajatých pozemkov 101 eur 

Správne poplatky 760 eur 

Réžia zo školskej jedálne, predaj smetných košov a vriec 946 eur 

Školné za MŠ a ŠKD 813 eur 

Preddavky na stravu v ŠJ 5825 eur 

Úroky z BÚ 51 eur 

Refundácia nocľahu vodiča 120 eur 

Poistné plnenie 544 eur 

Preplatky na poistnom do zdravotných poisťovní a energiách 938 eur 
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Prijaté granty a transfery 

Z upravených rozpočtovaných grantov a transferov 59 330 eur bol v skutočnosti príjem 59321 

eur, čo predstavuje 100 % plnenie. Transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich 

účelom. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR 

Zo ŠR na Základnú školu      53 546,00    

zo ŠR pre 5-ročné deti v MŠ           721,00    

zo ŠR na evidenciu obyv. a register adries           174,00    

zo ŠR na Voľby           424,00    

zo ŠR na DHZ        1 400,00    

refundácia miezd znevýh. uchádzačov        3 056,00    

Spolu      59 321,00    

 

Kapitálové príjmy 

Kapitálové príjmy boli na rok 2018 rozpočtované vo výške 0 eur. 

Po úprave rozpočtu sa kapitálové príjmy navýšili o sumu 47 532 eur, čo predstavuje zálohu na 

NFP na projekt Úprava verejných priestranstiev. Skutočné kapitálové príjmy boli vo výške 

47 532 eur, čo predstavuje 100 % plnenie. 

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené, boli použité v súlade s ich účelom v plnej 

výške. 

 

Príjmové finančné operácie 

Finančnými operáciami sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa 

návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie vykrývajú príslušné schodky, 

ale netvoria príjem z tohto dôvodu sa využívajú na krytie kapitálových výdavkov. Finančné 

operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce, ale obec ich môže použiť na 

plnenie svojich úloh. 

Na rok 2018 bolo schválené čerpanie rezervného fondu vo výške 21500 eur na 

samofinancovanie projektu Prevencia kriminality - bezpečnostný systém obce - kamery. Na 

tento projekt bola poskytnutá dotácia 5000 eur. Príjmové operácie boli po úprave kapitálového 

rozpočtu navýšené na 105 578 eur. Z toho: 

- 5000 eur dotácia na detské ihrisko - bezbariérový vstup do MŠ,  
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- 5000 eur dotácia na prevenciu kriminality - kamery,  

- 47532 eur dotácia úpravu verejných priestranstiev - cintorín   

- 48 046 eur z rezervného fondu. 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 247 280 eur  a upravených rozpočtovaných 

výdavkov 402 130 eur boli v skutočnosti celkové výdavky čerpané vo výške 401 907 eur, čo 

predstavuje 99,9 % čerpanie. 

Bežné výdavky 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 225 780 eur  a upravených rozpočtovaných 

bežných výdavkov 249 020 eur boli v skutočnosti čerpané vo výške 248 797 eur, čo 

predstavuje 99,9 % čerpanie. 

 

Bežné výdavky 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

Výdavky úradu 75 270 78 500 75 082 

Ostatné výdavky 29 200 35 540 36 795 

Výdavky MŠ 39 600 42 950 44 898 

Výdavky ZŠ 49 900 53 880 54 313 

Výdavky školskej družiny pri ZŠ 12 560 12 360 11 998 

Výdavky školskej jedálne pri MŠ 14 350 20 840 20 795 

Výdavky na starších občanov 4 900 4 950 4 916 

Spolu bežné výdavky 225 780 249 020 248 797 

 

Bežné výdavky úradu 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

611 - Mzdy 34 760 35 800 35 747 

620 - Odvody 12 160 12 510 12 592 

631 - Cestovné náklady 2 000 4 800 4 795 

632 - Energie, voda, komunikácie 5 500 4 930 4 972 

633 - Materiál 3 030 3 790 3 787 

634 - Multikár 500 950 947 

635 - Údržba budov a zariadenia 1 310 1200 1154 

637 - Služby - soc. fond, stravné, štúdie, 

propag. 
6 110 8 430 7 986 

641 - Transfery SSÚ 300 400 410 
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642 - Transfery jednotlivcom 9 100 4 760 1 757 

637 - Poplatky banke 500 930 935 

SPOLU 75 270 78 500 75 082 

 

Bežné výdavky - ostatné 

 Schválený 

rozpočet  

 Upravený 

rozpočet  
 Skutočnosť  

 0160 - voľby  0 370 419 

0320 - ochrana pred požiarmi 0 1520 3038 

 0451- údržba miestnych komunikácii  200 270 274 

 0510 - vývoz odpadu a kontajnerov  5 800 5 950 5 936 

 0510 - nákup smetných nádob  700 0 0 

 0560 - ochrana ŽP -kosenie  500 1225 1057 

 0620-611 - Mzdy - udržiavanie ŽP  3370 5000 4 730 

 0620-620 - odvody Šanca na zamestnanie  1170 1530 1 689 

 0620-633 - materiál na rozvoj obce  2 500 2 100 2 057 

 0620-637 - služby spojené s rozvojom obce  7 040 9 500 9 614 

 0640-632 - energia verejné osvetlenie  2 100 1 600 1 555 

 0640-635 - údržba verejného osvetlenia  1 000 1 000 960 

 0640-637 - pozemkové úpravy    1415 1416 

0810-633 - materiál 2 100 1500 1392 

0810-634 dopravné 120 120 140 

0810-637 služby 360 800 794 

 0820-633 občerstvenie a kvety 600 1 200 977 

0820-637 kult. vystúpenie na plese 200   205 

 0840-632 - energia Dom smútku  330 330 299 

 0840-635 - údržba DS  1 000   138 

 0840-637 - poistenie DS  110 110 105 

 SPOLU  29 200 35 540 36 795 
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Výdavky Základnej školy 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

610 - mzdy 32 000 33 300 33 227 

620 - odvody 11 200 11 400 11 637 

632 - energie, voda, komunikácie 1 830 1 830 1 427 

633 - čistiace, administ., učeb., inventár 2 650 1 140 1 111 

634 - prepravné 150 150 46 

635 -opravy, údržby, revízie 200 4300 5367 

637 - stravné, SF, poistenie 1 870 1 760 1 498 

SPOLU 49 900 53 880 54 313 

 

Výdavky školskej družiny pri ZŠ 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

610 - mzdy 8 800 8 800 8 652 

620 - odvody 3 080 3 080 3 035 

633 - učebné pomôcky 200 0 0 

637 - stravné, SF 480 480 311 

SPOLU 12 560 12 360 11 998 

 

Výdavky školskej jedálne pri MŠ 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

610 - mzdy 9 900 10 400 10 372 

620 - odvody 3 450 3 450 3 519 

633 - čistiace, administ., učeb., 

inventár 
300 6520 6485 

635 -opravy, údržby 100 0 0 

637 - stravné, SF 600 470 419 

SPOLU 14 350 20 840 20 795 

Výdavky materskej školy 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

610 - mzdy 26 000 28 400 28 364 

620 - odvody 9 100 9 520 9 528 

632 - energie, voda, komunikácie 1 830 1 380 1 313 

633 - čistiace, administ., učebné, invent.  1 000 1 220 1118 

634 dopravné     15 

635 - údržba, opravy 100 800 3076 

637 - stravné, SF, poistenie 1 570 1 630 1 484 

SPOLU 39 600 42 950 44 898 
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Kapitálové výdavky 

 

Kapitálové výdavky na rok 2018 boli rozpočtované vo výške 21 500  eur.  Po úprave 

rozpočtu boli kapitálové výdavky 153 110 eur. Skutočné kapitálové výdavky k 31.12.2018 boli 

vo výške 153 110 eur čo predstavuje 100% čerpanie.  

 

Kapitálové výdavky 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet Skutočnosť 

711005 - zmeny a doplnky ÚPO - vl.zdroj 0 3510 3510 

717003 - rekonštrukcia detské ihrisko - vstup MŠ - 

dotácia 5000 5000 5000 

717003 - vstup MŠ- vl.zdroj 0 12550 12550 

717 - úprava verej. priestranstiev cintorín PPA 0 47532 47532 

717 - úprava verej. priestranstiev cintorín - preklenovací 

úver 0 47532 47532 

717- úprava verej.priestr. Vl.zdroj DPH 0 21629 21629 

717- úprava verej.priestr. -práce naviac 0 6163 6163 

717 - úprava verej. priestr. - vl.zdroj -proj. Dokumentáci 0 1200 1200 

717 - úprav verej. priestr. vl.zdroj  VO 3.et 0 200 200 

718- bezpeč.systém obce - kamery dotácia 0 5000 5000 

718 - bezpeč systém obce-kamery vl.zdroj 16500 2394 2394 

717 - realizácia nových stavieb - projekt MŠ 0 400 400 

Spolu 21500 153110 153110 

 

Kapitálové výdavky predstavujú dotácie na detské ihrisko vo výške 5000 eur a na 

bezpečnostný systém obce - kamery 5000 eur, dotácia z PPA na úpravu verejných priestranstiev 

(cintorín) vo výške 47 532 eur, preklenovací úver 47 532 eur a kapitálové výdavky čerpané 

z vlastných zdrojov - rezervný fond vo výške 48 046 eur. 

 

 

 

 

 

Výdavky na starších občanov 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

633 - materiál 800 1 150 1 133 

637 - služby - obedy 4 100 3 800 3 783 

SPOLU 4 900 4 950 4 916 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

 

Hospodárenie obce 

Skutočnosť k 31.12.2018  

v EUR 

Bežné príjmy                                       248 965    

Bežné výdavky                                       248 797    

Bežný rozpočet - prebytok                                              168    

Kapitálové príjmy                                         47 532    

Kapitálové výdavky                                       153 110    

Kapitálový rozpočet - schodok -                                     105 578    

Schodok bežného a kapitálového 

rozpočtu -                                     105 410    

Príjmy z finančných operácii                                       105 578    

Výdavky z finančných operácii                                                 -      

Rozdiel finančných operácii                                       105 578    

Príjmy spolu                                       402 075    

Výdavky spolu                                       401 907    

Hospodárenie obce                                              168    

 

Výsledok hospodárenia obce vpočítaný podľa § 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 je schodok vo výške -105 410 eur. 

Zostatok finančných operácií je 105 578 eur. 

Skutočný výsledok hospodárenia obce Okružná za rok 2018 je prebytok hospodárenia 

vo výške 168 eur. 

Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 môže byť v súlade s §9 ods. 3 zákona 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v celej výške použitý na tvorbu rezervného fondu. 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu a sociálneho fondu 

Rezervný fond 

Rezervný fond tvorí obec z prebytku určeného na rozdelenie do peňažných fondov 

v minimálnej výške 10%. Rezervný fond k 1.1.2018 bol vo výške 43 321 eur. Prírastok bol vo 

výške prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2017, a to 15 308 eur. Úbytky - použitie 

rezervného fondu predstavovali výdavky na ÚPO zmeny a doplnky - 3 510 eur, bezbariérový 

vstup do MŠ - 12 550 eur, cintorín - úprava verejných priestranstiev - 29 192, bezpečnostný 
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systém obce - kamery - 2 394 a výdavky na projekt novej MŠ - 400 eur. Konečný zostatok 

rezervného fondu k 31.12.2018 je  10 583 eur. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné 

zastupiteľstvo. 

Sociálny fond 

 Obec je povinná vytvárať sociálny fond. Obec si túto povinnosť plní povinným prídelom 

1% zo súhrnu hrubých miezd zamestnancov za bežný rok. Sociálny fond sa čerpal príspevkom 

0,50 eur denne na stravné na jedného zamestnanca, čo je v súlade §7 ods. 1  zákon č. 152/1994 

Z.z. o sociálnom fonde. Sociálny fond k 1.1.2018 bol vo výške 1 557,00 eur. Prídelom bolo 1% 

z hrubých miezd zamestnancov, čo predstavovalo 1 145,20 eur. Úbytok tvoril príspevok na 

stravovanie 909,41 eur. Konečný stav sociálneho fondu k 31.12.2018 je 1 792,79 eur. 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 

Záverečný účet obce obsahuje stručnú bilanciu aktív a pasív. Aktíva predstavujú 

hodnotu majetku, na druhej strane pasíva predstavujú zdroje krytia tohto majetku. Z toho 

vyplýva nutnosť zabezpečenia vyrovnanosti týchto dvoch strán. Bilancia aktív a pasív je 

vyrovnaná vo výške 740 629,99 eur. 

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 7 ods.1, obec je povinná hospodáriť 

s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného 

prostredia. 

Na strane aktív v celkovej hodnote 740 629,99 eur je evidovaný: 

- neobežný majetok vo výške 713 035,55 eur, z toho: 

 Dlhodobý nehmotný majetok     16 620,00 eur 

 Dlhodobý hmotný majetok   686 659,86 eur 

 Dlhodobý finančný majetok      9 755,69 eur 

- obežný majetok vo výške 27 594,44 eur, z toho:  

 Zásoby                   33,41 eur 

 Krátkodobé pohľadávky         694,75 eur 

 Finančné účty     26 866,28 eur 
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Stav a vývoj pohľadávok 

K 31.12.2018 obec Okružná eviduje pohľadávky vo výške 694,75 eur. Z toho: 

- pohľadávky na dani z nehnuteľnosti 174,29 eur, 

- pohľadávky vo vývoze odpadu 156 eur, 

- a mylná platba 364,46 eur - uhradená v januári 2019 

Na finančnú a platobnú situáciu obce vplýva stav pohľadávok. Krátkodobé pohľadávky 

sú splatné do 1 roka.  

Krátkodobé pohľadávky k 01.01.2018   140,87 eur 

Krátkodobé pohľadávky k 31.12.2018   694,75 eur 

Medziročný nárast pohľadávok    553,88 eur 

 

Na strane pasív v celkovej hodnote 740 629,99 eur sú evidované: 

- Vlastné imanie vo výške 276 303,27 eur, z toho: 

 Výsledok hospodárenia  276 303,27 eur 

 

- Záväzky vo výške 63 983,04 eur, z toho: 

 Rezervy         350,00 eur 

 Dlhodobé záväzky                1 792,79 eur 

 Krátkodobé záväzky   14 308,25 eur 

 

 

7. Stav a vývoj dlhu (záväzkov)  

K 31.12.2018 obec Okružná eviduje tieto záväzky: 

Dlhodobé záväzky vo výške   1792,79 eur.  

Krátkodobé záväzky vo výške  14308,25 eur, z toho: 

-  záväzky voči dodávateľom   1 289,65 eur 

- záväzky voči zamestnancom   6615,97 eur  

- záväzky voči poisťovniam   4963,13 eur  

- záväzky voči daňovému úradu  858,89 eur 

- prijaté preddavky na stravné   562,91 eur 

- iné záväzky (zrážky zo mzdy) 17,70 eur 
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Stav krátkodobých záväzkov nie je nepriaznivý, keďže sa jedná o záväzky splatné 

v januári 2019. 

Dlhodobé záväzky k 01.01.2018      1557,00 eur 

Dlhodobé záväzky k 31.12.2018      1792,79 eur 

Medziročný nárast dlhodobých záväzkov      235,79 eur 

Krátkodobé záväzky k 01.01.2018    17249,20 eur 

Krátkodobé záväzky k 31.12.2017   14308,25 eur 

Medziročný pokles krátkodobých záväzkov    2940,95 eur 

 

 

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým 

osobám – podnikateľom podľa §7 ods. 4 zákone č. 583/2004 Z.z. 

V roku 2018 obec poskytla v súlade s VZN č. 1/2014 dotáciu Záujmovému združeniu 

Okružná vo výške 365 eur.    

 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu 

Podľa § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

o a zmene a doplnení niektorých zákonov, obec má finančne usporiadať svoje hospodárenie 

vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnický osobám a fyzickým 

osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu, 

ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí 

a k rozpočtom VÚC. 

Poskytovateľ 
Účelové určenie 

grantu, transferu 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma použitých 

finančných 

prostriedkov 

Rozdiel 

ŠR 
Dotácia na Základnú 

školu 
54 254,00 54 254,00 0 

ŠR 
Dotácia na evidenciu 

obyvateľstva 
173,00 173,00 0 

ŠR 
Dotácia na 

doplňujúce voľby 
424,00 424,00 0 
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ŠR a ESF 

Čiastočná refundácia 

celkovej ceny práce 

znevýhodnených 

uchádzačov 

3 049,00 3 049,00 0 

ŠR Dotácia pre DHZ 1 400,00 1 400,00 0 

 

 

Záver 

Na základe vlastného zhodnotenia konštatujem, že návrh záverečného účtu obce 

Okružná za rok 2018 je spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami a obsahuje 

všetky predpísané náležitosti podľa §16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a objektívne vyjadruje 

rozpočtové hospodárenie obce Okružná za rok 2018.  

Návrh záverečného účet obce Okružná za rok 2018 bol podľa §9 ods. 2. zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení pred jeho schválením zverejnený najmenej 15 dní spôsobom 

v obci obvyklým - na úradnej tabuli a na webovej stránke obce. 

Do doby spracovania tohto stanoviska nebola ročná účtovná závierka k 31.12.2018 

overená audítorom, ale obec prisľúbila vykonanie auditu.  

Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 môže byť v súlade s §9 ods. 3 zákona 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení  použitý na tvorbu rezervného fondu. 

Na základe uvedených skutočností návrh záverečného účtu obce Okružná za rok 2018 

odporúčam schváliť bez výhrad. 

                                                                                     

 

V Okružnej  13.6.2019 

 

 Mgr. Miroslava Sučková 

      Hl. kontrolór obce 

 


