
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce 

Okružná a k rozpočtovému hospodáreniu za rok 2019 

 

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 2019. 

Podkladom k vypracovaniu odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2019 

boli: 

1. Rozpočet obce na rok 2019  

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu a sociálneho fondu 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 

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 2019: 

 Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Návrh záverečného účtu obce Okružná za rok 2019 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 2019 na webovej stránke obce Okružná a zverejnením záverečného 

účtu za rok 2019  na úradnej tabuli dňa 14.05.2020. Návrh záverečného účtu bol zvesený 

z úradnej tabule dňa 29.05.2020. 



 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. 

Účtovná závierka za rok 2018 bola overená audítorom 21.10.2019. 

 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 klasifikácia 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 

19.12.2018 uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/2/2018. Rozpočet na rok 2019 bol 

zostavený ako prebytkový s rozpočtom 261 000 eur a prebytkom 6000 eur, čo je v súlade s 

§10 ods.7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

V priebehu roka neboli schválené žiadne zmeny rozpočtu.  

 

 

 



Prehľad o plnení príjmov a čerpaní výdavkov za rok 2019 v EUR 

  

Schválený 

rozpočet 

Schválený 

rozpočet po 

poslednej 

zmene 

Skutočnosť     

k 31.12.2019 

Príjmy celkom           261 000              261 000              299 673    

z toho:       

Bežné príjmy           261 000              261 000              275 650    

Kapitálové príjmy 0 0             15 800    

dotácia z Ministerstva financií SR 0 0             10 800    

dotácia z Ministerstva vnútra SR 0 0               5 000    

Finančné príjmy 0 0               8 223    

Výdavky celkom           255 000              255 000              270 954    

z toho:       

Bežné výdavky           255 000              255 000              254 914    

Kapitálové výdavky 0  0              16 040    

Finančné výdavky 0  0  0  

Rozpočtové hospodárenie obce               6 000                  6 000                28 719    

 

2. Rozbor plnenia príjmov v roku 2019 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 261 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 

vo výške 299 673 eur, čo predstavuje 114,8 % plnenie. Celkové príjmy tvoril bežný príjem vo 

výške 275 650 eur, čerpanie rezervného fondu 8 223 eur, nevyčerpaná dotácia z Ministerstva 

financií 10 800 eur a nevyčerpaná dotácia z Ministerstva vnútra 5000 eur. 

Bežné príjmy  

Z rozpočtovaných bežných príjmov 261 00 eur boli v skutočnosti k 31.12.2019 bežné 

príjmy vo výške 275 650 eur, čo znamená 105,6 % plnenie. 

Bežné príjmy – daňové 

 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – z rozpočtovaných príjmov 

187 400 eur bolo v skutočnosti príjem 190 612 eur, čo predstavuje 101,7 % plnenie. 

 Daň z nehnuteľnosti – z rozpočtovaných príjmov 9 720 eur bolo v skutočnosti 

9 712,40 eur, čo predstavuje 99,9 % plnenie.  

 

 

 



 Daň z nehnuteľnosti 

Rozpočet na rok 

2019 

Skutočnosť k 

31.12.2019 % plnenia 

daň z pozemkov               5 800,00                  5 117,55    88,2 

daň zo stavieb               1 000,00                  1 235,60    123,6 

daň za psa                  120,00                     174,00    145,0 

daň za komunálny odpad a 

drobný stavebný odpad               2 800,00                  3 185,25    113,8 

spolu               9 720,00                  9 712,40    99,9 

 

Pohľadávky na dane z nehnuteľnosti k 31. 12. 2019 sú vo výške 166,67 eur. 

Pohľadávky za vývoz komunálneho odpadu k 31.12.2019 sú vo výške 104,00 eur. 

 

Bežné prímy – nedaňové 

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov 2 680 eur bolo v skutočnosti 11 783 eur, čo 

predstavuje 439,7 %  plnenie. 

  
Rozpočet na rok 

2019 

Skutočnosť k 

31,12.2019 % plnenia 

Príjmy za vydobytné priestory                  530,00                     531,00    100,2 

Poplatky za sálu a dom smútku                  300,00                     325,00    108,3 

Správne poplatky                   300,00                  1 300,00    433,3 

Predaj smetných košov a vriec                   630,00                     148,00    23,5 

Školné za MŠ a ŠKD                   800,00                     903,00    112,9 

Preddavky na stravu v ŠJ                          -                    8 227,00    - 

Refundácia nocľahu vodiča                   120,00                     120,00    100,0 

Preplatky na zdravotnom 

poistení                          -                       229,00    - 

Spolu               2 680,00                11 783,00    439,7 

 

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 56 700 eur bol v skutočnosti príjem 63 542 eur, čo 

predstavuje 112,1 % plnenie. Transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich 

účelom. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Okresný úrad, odb. školstva 

Prešov       55 236,00    Prenesený výkon št. správy - ZŠ normatívne 

Okresný úrad, odb. školstva 

Prešov            128,00    Prenesený výkon št. správy - ZŠ učebnice 

Okresný úrad, odb. školstva 

Prešov            621,00    Prenesený výkon št. správy - ZŠ vzdel.poukazy 



Okresný úrad, odb. školstva 

Prešov         1 132,00    Prenesený výkon št. správy - MŠ predškoláci 

MV SR, Sekcia verejnej správy            179,00    

Prenesený výkon št. správy - REGOB, 

reg.adries 

MV SR, Bratislava         1 344,00    Voľby 

DPO SR         1 400,00    Dotácia pre DHZO Okružná 

UPSVaR, Prešov         3 502,00    Príspevok na obedy MŠ, ZŠ 

 

Kapitálové príjmy 

Kapitálové príjmy boli na rok 2019 neboli rozpočtované. Skutočné kapitálové príjmy 

sa navýšili o sumu 15 800 eur. Ide o schválenú dotáciu z Ministerstva financií SR vo výške 

10 800 eur určenú na nákup kuchynského zariadenia a dotáciu z Ministerstva vnútra SR vo 

výške 5 000 eur určenú na kamerový systém. 

Tieto dotácie neboli v roku 2019 použité, preto boli zaradené do rozpočtu na rok 2020. 

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. 

V roku 2018 bolo schválené čerpanie rezervného fondu vo výške 8 500 eur na 

financovanie doplňujúcich prác na projekte Zlepšenie vzhľadu obce Okružná - úprava 

a tvorba verejných priestranstiev. Skutočné príjmové finančné operácie boli vo výške 8223 

eur, čo predstavuje 96,7 % plnenie. 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 255 000 eur boli v skutočnosti celkové 

výdavky čerpané vo výške 270 954 eur, čo predstavuje 106,3 % čerpanie. 

 

 

 



Bežné výdavky 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 255 000 eur boli v skutočnosti čerpané vo výške 

254 914 eur, čo predstavuje 99,9 % čerpanie. 

Bežné výdavky obecného úradu 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

celkom 

611 - Mzdy         40 000              40 885    

620 - Odvody         14 000              13 674    

631 - Cestovné náhrady           2 000                2 479    

632 - Energie, voda a komunikácie           5 500                4 868    

633 - Materiál           8 650                7 728    

634 - Multikár              500                   815    

635 - Údržba budov a zariadenia           1 300                   242    

637 - Služby - SF, stravné, štúdie, propag.           6 310                6 885    

641 - Transféry SSÚ              300                   682    

642 - Transféry jednotlivcom           2 000                4 458    

637 - Poplatky banke              500                1 570    

Spolu         81 060              84 286    

 

Najväčšiu odchýlku od schváleného rozpočtu predstavujú transfery jednotlivcom. 

V tejto položke sú zahrnuté aj výdavky školskej jedálne stravu pre materskú školu - 1033 eur 

a základnú školu - 1585 eur. Tieto výdavky boli kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu na 

stravu. Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2019 neboli tieto dotácie rozpočtované. 

 

Bežné výdavky ostatné 

Schválený 

rozpočet 
Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

celkom 

0160 - výdavky na voľby 0    1 344  

0320 - ochrana pred požiarmi 3 000    2 300  

0451 - údržba miestnych komunikácií 200    249  

0510 - vývoz odpadu a kontajnerov 5 800    6 319  

0510 - nákup smetných nádob 700    566  

0560 - ochrana živ. Prostredia - kosenie 500    624  

0620 - 611 - Mzdy - udržiavanie živ. 

prostredia 3 100    4 461  

0620 - 620 - Odvody 1 000    1 727  

0620 - 633 - materiál na rozvoj obce 4 500    2 631  

0620 - 637 - služby - rozvoj obce 8 500    4 772  

0640 - 632 - Energia - verejné osvetlenie 2 100    1 311  

0640 - 635 - údržba verejného osvetlenia 1 000    1 437  



0640 - 637 - pozemkové úpravy 0    992  

0810 - 633 - materiál 1 100    1 014  

0810 - 634 - dopravné 100    0  

0810 - 637 - služby 350    463  

0820 - 633 - deň matiek 850    887  

0820 - 637 - konkurzy a súťaže 200    0  

0840 - 632 - energia, voda Dom smútku 300    655  

0840 - 635 - oprava DS 1 000    20  

0840 - 637 - poistenie DS 100    0  

Spolu 34 400    31 772  

 

Významný rozdiel skutočne čerpaných výdavkov oproti schváleným je na položke 611 

Mzdy a 620 Odvody - udržiavanie životného prostredia. Dôvodom je prechod zamestnanca zo 

4-hodinovej pracovnej doby na 8-hodinovú pracovnú dobu. 

Výdavky Materskej školy 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

celkom 

610 - mzdy 31 000    28 238  

620 - odvody 10 500    9 822  

632 - energie, voda, komunikácie 1 830    1 691  

633 - čistiace, administrat., učebné pomôcky, 

inventár 1 000    2 422  

634 - dopravné 0    0  

635 - údržba, opravy 100    0  

637 - stravné, SF, poistenie 1 150    832  

Spolu 45 580    43 005  

 

Výdavky Základnej školy 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

celkom 

610 - mzdy 36 500    36 975  

620 - odvody 12 700    12 936  

631 - cestovné náhrady 0    24  

632 - energie, voda, komunikácie 1 830    1 706  

633 - čistiace, administrat., učebné pomôcky, 

inventár 2 450    3 065  

635 - opravy, údržba, revízie 200    45  

637 - stravné, SF, poistenie 1 720    958  

Spolu 55 400    55 709  

 

Podstatný rozdiel medzi schváleným rozpočtom a skutočnosťou je na položke 633- 

čistiace, administratívne a učebné pomôcky, inventár pri ZŠ a MŠ. Dôvodom vyšších 



výdavkov bolo zakúpenie a montáž nového plynového kotla (výmena kotla 2424,36 eur, 

montáž kotla 258,50 eur) 

Výdavky Školskej družiny pri ZŠ 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

celkom 

610 - mzdy 9 500   8 573 

620 - odvody 3 300   3 010 

633 - čistiace, administ. , učebné pomôcky, 

inventár 200   0 

637 - stravné, SF 300   86 

Spolu 13 300   11 669 

 

Výdavky Školskej jedálne pri MŠ 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

celkom 

610 - mzdy 11 500    12 383  

620 - odvody 4 000    4 281  

633 - všeob. materiál, prac. odevy, spotreba 

potravín 4 800    7 772  

635 -opravy, údržba 100    0  

637 - školenia, stravovanie, SF 360    306  

Spolu 20 760    24 742  

 

Najväčšiu odchýlku od schváleného rozpočtu tvorí položka 633 - všeobecný materiál, 

pracovné odevy a spotreba potravín. Všeobecný materiál 748,58 eur, pracovné odevy a obuv 

54,83 eur, spotreba potravín 6968,96 eur. 

 

Výdavky na starších občanov 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

celkom 

633 - materiál 800   1 287 

637 - služby - obedy 3 700   2 445 

Spolu 4 500   3 732 

 

 

 

 

 

 



Kapitálové výdavky 

 

Kapitálové výdavky 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

celkom 

0620-717001  - manažment proj. 

Bezpečnostný systém -  vlastný zdroj     1 000 

0911-717001 - geodetické práce, MŠ 

novostavba - vlastný zdroj     220 

0911-717001 - SPP pripojenie MŠ 

novostavba - vlastný zdroj     217 

0911-717001 - spracovanie žiadosti o NFP, 

MŠ novostavba - vlastný zdroj     1 000 

0911-717001 - projekt na novú MŠ - 

vlastný zdroj     5 000 

0911-717001 - verejné obstarávanie, detské 

ihrisko - vlastný zdroj     380 

0920-717003 - dokončovacie práce cintorín 

- RF 8 500   8 223 

Spolu 8 500   16 040 

 

Kapitálové výdavky na rok 2019 boli rozpočtované vo výške 8500 eur. Skutočné 

kapitálové výdavky k 31.12.2019 boli vo výške 16 040 eur čo predstavuje 188,7 % čerpanie.  

Z toho vlastné zdroje 7817 eur a čerpanie rezervného fondu 8223 eur. 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

Hospodárenie obce 
Skutočnosť k 31.12.2019           

v EUR 

Bežné príjmy spolu 275 650 

Bežné výdavky spolu 254 914 

Bežný rozpočet -prebytok 20 736 

Kapitálové príjmy 15 800 

Kapitálové výdavky 16 040 

Kapitálový rozpočet - schodok -240 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 20 496 

Vylúčenie z prebytku -17 199 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového 

rozpočtu 3 297 

Príjmy z finančných operácií   

Zostatky minulých rokov - použitie RF 8 223 

Výdavky z finančných operácií 0 



Rozdiel finančných operácií 8 223 

PRÍJMY SPOLU 299 673 

VÝDAVKY SPOLU 270 954 

Hospodárenie obce 28 719 

Vylúčenie z prebytku -17 199 

Upravené hospodárenie obce 11 520 

 

Výsledok hospodárenia obce vypočítaný 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 prebytok vo výške 20 496 eur. Zostatok finančných operácií je 8 223 

eur eur. 

Podľa § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy sa z prebytku bežného a kapitálového pre účely tvorby peňažných fondov 

vylučujú nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky (ako sú dotácie zo štátneho 

rozpočtu, rozpočtu Európskej únie, náhradná výsadba, fond opráv a iné).  

Vylúčenie z prebytku predstavujú  nevyčerpané prostriedky vo výške 17 199 eur 

- nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné podľa ustanovenia § 140-141 

zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene  vo výške 626 eur. 

- nevyčerpané prostriedky dotácia na stravu podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách 

v pôsobnosti MPSVR vo výške 773 eur 

- nevyčerpané prostriedky dotácia z Ministerstva financií na zariadenie kuchyne vo výške 

10 800 eur 

- nevyčerpané prostriedky  dotácia z Ministerstva vnútra na kamerový systém vo výške 

5000 eur 

Upravený výsledok hospodárenia obce Okružná za rok 2019 po vylúčení 

nevyčerpaných prostriedkov je prebytok hospodárenia vo výške 11 520 eur. 

 

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 1.1.2019 bol vo výške 10 583 eur. Prírastok bol vo 

výške prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018, a to 168 eur. Úbytky - použitie 

rezervného fondu predstavovali výdavky na dokončovacie práce na cintoríne (úprava 

verejných priestranstiev) vo výške 8223 eur. 



Výdavky na bezpečnostný systém vo výške 1250 eur (financovanie spoluúčasti 20% 

z dotácie MV SR na projekt Bezpečnostný systém v obci).  Tieto výdavky boli schválené OZ 

uznesením 6/9/2019. Tieto prostriedky boli presunuté na dotačný účet a zapojené do príjmov 

v r. 2020. Výdavky na dokončovacie práce na cintoríne boli schválené uznesením OZ 

22/2018. 

Konečný zostatok rezervného fondu k 31.12.2019 je 1278 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, čo predstavovalo 

prírastok 1241,40 eur. Sociálny fond sa čerpal príspevkom 0,50 eur denne na stravné na 

jedného zamestnanca s celkovým úbytkom 485,40 eur. Uvedené je v súlade s §7 ods. 1 

zákona 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde. Konečný zostatok sociálneho fondu k 31.12.2019 je 

2548,79 eur. 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 

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 747 548,57 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 747 548,57 eur je evidovaný: 

- neobežný majetok vo výške 712 215,04 eur, z toho: 

 Dlhodobý nehmotný majetok     16 620,00 eur 

 Dlhodobý hmotný majetok   685 839,35 eur 

 Dlhodobý finančný majetok      9 755,69 eur 

- obežný majetok vo výške 35 333,53 eur, z toho:  

 Zásoby                   27,69 eur 

 Krátkodobé pohľadávky         175,75 eur 



 Finančné účty     35 130,09 eur 

 

Stav a vývoj pohľadávok 

K 31.12.2019 obec Okružná eviduje pohľadávky vo výške 175,75 eur. Z toho: 

- pohľadávky na dani z nehnuteľnosti 71,75 eur, 

- pohľadávky vo vývoze odpadu 104 eur, 

Na finančnú a platobnú situáciu obce vplýva stav pohľadávok. Krátkodobé 

pohľadávky sú splatné do 1 roka.  

Krátkodobé pohľadávky k 01.01.2019   694,75 eur 

Krátkodobé pohľadávky k 31.12.2019   175,75 eur 

Medziročný pokles pohľadávok    519,00 eur 

 

Na strane pasív v celkovej hodnote 747 548,57 eur sú evidované: 

- Vlastné imanie vo výške 273 338,14 eur, z toho: 

 Výsledok hospodárenia  273 338,14 eur 

 

- Záväzky vo výške 88 969,15 eur, z toho: 

 Rezervy         350,00 eur 

 Zúčtovanie medzi subjektami VS            15 800,00 eur 

 Dlhodobé záväzky                2 655,59 eur 

 Krátkodobé záväzky   22 631,56 eur 

 Bankové úvery a výpomoci  47 532,00 eur 

 

 

7. Stav a vývoj dlhu (záväzkov)  

K 31.12.2019 obec Okružná eviduje tieto záväzky: 

Dlhodobé záväzky vo výške   2 655,59 eur.  

Krátkodobé záväzky vo výške  22 631,56 eur, z toho: 

- záväzky voči dodávateľom   8 375,01 eur 

- záväzky voči zamestnancom   7 100,68 eur  

- záväzky voči poisťovniam   5 470,94 eur  

- záväzky voči daňovému úradu  1040,91 eur 



- prijaté preddavky na stravné   625,52 eur 

- iné záväzky (zrážky zo mzdy) 18,50 eur 

Stav krátkodobých záväzkov nie je nepriaznivý, keďže sa jedná o záväzky splatné 

v januári 2019. 

Dlhodobé záväzky k 01.01.2019      1 792,79 eur 

Dlhodobé záväzky k 31.12.2019      2 655,59 eur 

Medziročný nárast dlhodobých záväzkov      862,80 eur 

Krátkodobé záväzky k 01.01.2019    14 308,25 eur 

Krátkodobé záväzky k 31.12.2019   22 631,56 eur 

Medziročný nárast krátkodobých záväzkov    8 323,31 eur 

 

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým 

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

V roku 2019 obec poskytla v súlade s VZN č. 1/2014 dotáciu Záujmovému združeniu 

Okružná vo výške 300 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 Účel 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

Rozdiel 

Okresný úrad, odb. 

školstva Prešov 

Prenesený výkon št. správy - ZŠ 

normatívne 55 236  55 236  0  

Okresný úrad, odb. 

školstva Prešov 

Prenesený výkon št. správy - ZŠ 

učebnice 128  128  0  

Okresný úrad, odb. 

školstva Prešov 

Prenesený výkon št. správy - ZŠ 

vzdel.poukazy 621  621  0  



Okresný úrad, odb. 

školstva Prešov 

Prenesený výkon št. správy - MŠ 

predškoláci 1 132  1 132  0  

MV SR, Sekcia verejnej 

správy 

Prenesený výkon št. správy - 

REGOB, reg.adries 179  179  0  

MV SR, Bratislava Voľby 1 344  1 344  0  

DPO SR Dotácia pre DHZO Okružná 1 400  1 400  0  

UPSVaR, Prešov Dotácia na obedy MŠ, ZŠ 3 502  2 729  773  

Ministerstvo financií 

SR 

Dotácia na nákup kuchynského 

zariadenia 10 800  0  10 800  

Ministerstvo vnútra SR Dotácia Kamerový systém 5 000  0  5 000  

 

 

Záver 

 

Na základe vlastného zhodnotenia konštatujem, že návrh záverečného účtu obce 

Okružná za rok 2019 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 2019.  

Návrh záverečného účet obce Okružná za rok 2019 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 31.12.2019 

overená audítorom, ale obec prisľúbila vykonanie auditu.  

Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 môže byť v súlade s §9 ods. 3 

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

Podľa §15 ods. 4 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy obec a vyšší územný celok vytvárajú rezervný fond vo výške určenej ich 

zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu.  

Z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu sa pre účely tvorby peňažných fondov 

ako je napr. rezervný fond, vylučujú nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky. To 

znamená, z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu odpočítame nevyčerpané účelovo 

určené finančné prostriedky, ktoré prišli na účet obce v predchádzajúcom roku, ale neboli v 



predchádzajúcom roku použité. Z tejto sumy počítame výšku povinnej tvorby rezervného 

fondu.  

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu     20 496 eur 

Vylúčenie z prebytku      - 17 199 eur 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 3 297 eur 

Tvorba rezervného fondu 10%    330 eur 

 

Hospodársky výsledok po odpočítaní účelovo určených finančných prostriedkov a 

povinného prídelu do rezervného fondu je možné previesť do fondov obce alebo použiť v 

nasledujúcom rozpočtovom roku.  Odporúčam prevedenie hospodárskeho výsledku za rok 

2019 do rozpočtu na rok 2020 z dôvodu zníženia výnosu dane z príjmov poukázaný územnej 

samospráve  na rok 2020 o 13 173 eur. 

Prevedenie očisteného hospodárskeho výsledku 11 190 eur (11 520 eur - 330 eur) za 

rok 2019 do rozpočtu v roku 2020 sa vykoná zmenou rozpočtu. Narozpočtované bude 

príjmová finančná operácia v sume 11 190 eur. 

Na základe uvedených skutočností odporúčam: 

 návrh záverečného účtu obce Okružná za rok 2019  schváliť bez výhrad. 

 Tvorbu rezervného fondu vo výške 330 eur 

 Prevod hospodárskeho výsledku vo výške 11190 eur do rozpočtu na rok 2020 

 Vyčíslenie výsledku hospodárenia podľa metodiky ESA 2020 (ako prílohu 

k záverečnému účtu za rok 2019) 

                                                                                     

V Okružnej  08.6.2020 

 

 

 Mgr. Miroslava Sučková 

      Hl. kontrolór obce 

 


