
K mat. č.  4 /2015             

                                           Stanovis ko  

                hlavného kontrolóra k návrhu Závere čného ú čtu  

                                  Obce  Zemné za ro k 2014    

              
                                                                                                                                                              
V zmysle § 18 f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  
predkladám odborné stanovisko k účtovnej závierke  a k záverečného účtu obce 
 Zemné    za rok 2014. 
Odborné stanovisko som spracovala  na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce  
Zemné za rok 2014.   
       
    
   A . VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA  
              
       Návrh záverečného účtu obce Zemné za rok 2014 je predložený na prerokovanie 
obecným zastupiteľstvom v zákonom stanovenej lehote, t.j. do šiestich mesiacov po uplynutí 
rozpočtového roka.                                       
       Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženej účtovnej 
závierka  a záverečné účtu obce Zemné za rok 2014   na základe dvoch hľadísk: 
 

l. Zákonnos ť predloženého návrhu závere čného ú čtu obce Zemné za rok     

   2014 
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
 
  Záverečný účet obce Zemné za rok 2014 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z.  
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č. 597/2003 Z. z.  o financovaní  
základných škôl a školských zariadení a ostatné súvisiace predpisy.  
Návrh záverečného účtu obce Zemné spĺňa náležitosti ustanovené v § 16 ods. 5, zákona č. 
583/2004 Z. z. , o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov. 
  
1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce  Z e m n é. 
 
 Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s všeobecne záväzným nariadením – 
Zásady rozpočtového hospodárenia obce.    
 
1.3. Dodržiavanie informačnej povinnosti zo strany obce  Zemné 
 
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce v zákonom 
stanovenej lehote , t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona 
o obecnom zriadení a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
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1.4. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce 
 
  Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona  č. 583/2004 Z. z.    o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy si splnila povinnosť dať overiť účtovnú závierku podľa zákona o obecnom 
zriadení ( § 9 ods.4) . 
 
   2.  Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu obce Zemné  
        za rok 2014 
 
      Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona č.583/2004 Z. z. 
o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy . 
 
Obsahuje najmä : 
 a,   údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 tohto  zákona v súlade s rozpočtovou     
       klasifikáciou t.j. bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky  
       a finančné operácie 
  b,  bilanciu aktív a pasív,  
  c,  prehľad o stave a vývoji dlhu, 
  d,  prehľad o majetku obce k 31.12.2014  
  e,  prehľad o poskytnutých zárukách   
   
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie  v zmysle opatrenia 
MF SR č. MF / 010175/ P2004-42 zo dňa  8.decembra 2004, 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 a položky. Návrh 
záverečného účtu oblasti plnenia rozpočtu výdavkov spracovala a predložila podľa funkčnej 
klasifikácie na úrovni oddiel, skupina, trieda a podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni 
hlavnej kategórie. 
 

B. SPRACOVANIE  ZÁVERE ČNÉHO  ÚČTU 
 

Obec postupovala podľa § 16 ods. l zákona číslo 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 § 16 ods. 2 cit. zákona finančne 
usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným 
právnickým osobám  a fyzickým osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu.  
 
Ďalej usporiadala finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom a k rozpočtu vyšších územných 
celkov. Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 
5 zákona  č.583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, údaje o plnení 
rozpočtu v členení podľa  § 10 ods. 3 cit. Zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,  
bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu.  
 
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a prehľad o poskytnutých zárukách 
podľa jednotlivých príjemcov návrh záverečného účtu neobsahuje, pretože obec nevykonáva 
podnikateľskú činnosť a neposkytla  žiadne záruky v zmysle všeobecne záväzných právnych 
predpisov.   
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Obec Zemné má k 31.12.2014 záložné právo na majetok obce z titulu úverov poskytnutých zo 
Štátneho fondu rozvoja bývania. 
  
 

1. Údaje o plnení rozpočtu 
 
 
Finančné hospodárenie obce Z e m n é  sa riadilo rozpočtom  a Programovým rozpočtom, 
ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva   číslo 264/101213-Z zo dňa 
10.decembra 2013.  Schválený rozpočet obce  Zemné bol v priebehu rozpočtového roka 
dvanásť krát  upravovaný  na základe uznesení obecného zastupiteľstva.  
 
 Rozpočet  
 
Rozpočet za rok 2014 bol zostavený v zmysle § 10 zákona  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a jeho vnútorné členenie je v súlade s týmto zákonom. 
Obsahuje bežný a kapitálový rozpočet v členení na príjmy a výdavky a finančné operácie. 
V rozpočte sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených 
kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom a k rozpočtu vyšších územných celkov. 
 
Do hodnotenia výsledku hospodárenia  sa nezahŕňajú finančné operácie , t.j. prostriedky, 
ktoré zostali na  účtoch z predchádzajúceho roka, prevody z peňažných fondov .    
 
 1 A. Rozpočet bežných príjmov a výdavkov v EUR :   
 
                                  Schválen.rozpočet     Upravený rozpoč.   Skutočnosť 2014       % 
 
Príjmy                             1 032 078.-                1 125 684,73          1 108 009,93            98,43                                               
Príjmy ZŠ                               1 500.-                       1 380.-                   1 380.-             100    
Výdavky                             910 612.-                1 013 419,23            937 172,91            92,47 
Výsledok                            122 966.-                   113 645,50            172 217.02 
 
1B. Rozpočet kapitálových príjmov a výdavkov v EUR : 
 
                                  Schválený rozpočet          Upravený rozpočet         Skutočnosť  2014            % 
 
Príjmy                                    0                          1 706 513,31                35 500.--            2,08 
Výdavky                              63 520.-                 1 770 033,31                22 300.--            1,26 
Výsledok                         -   63 520.-                  -  63 520.-                   13 200.— 
 
Výsledok hospodárenia z bežného a kapitálového rozpočtu bez finančných operácií za 
rok 2014 je prebytok vo výške   185 417,02 EUR. 
 
        Veľmi nízke je plnenie rozpočtu u kapitálových príjmoch ako aj výdajoch, nakoľko sa 
rozpočet musel upraviť o  čiastku 1 706 513,31 EUR, ktoré boli v roku 2014 schválené zo ŠR  
a nič nebolo plnené, stavby sa začali len v roku 2015, čo bude znovu v rozpočte uvedeného 
roku. 
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1 C. Finančné operácie v EUR  : 
 
                                 Schválený rozpočet           Upravený rozpočet          Skutočnosť 2014           % 
Príjmy                                   0                                9 411,50                   9 411,50           100 
Výdavky                           59 446,--                       59 446.-                   58 435,23           98.30 
Výsledok                        - 59 446.-                     - 50 034.50              - 49 023,73           97,98 
 

1 D. Rozpočet celkom ( bežný, kapitálový a finančné operácie ) v EUR: 
 
                                 Schválený rozpočet        Upravený rozpočet         Skutočnosť 2014             % 
Príjmy                          1 033 578.-               2 842 989,54           1 154 301,43    40,60 /111.7 
Výdavky                      1 033 578.-                2 842 898,54           1 017 908,14    35,80/  98,5 
Výsledok                             0                                    91.-                 136 393,29 
 
Výsledok hospodárenia rozpočtu obce Zemné za rok 2014 je  136 393,29 EUR.   
          
 Do výsledku hospodárenia sa v zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b zákona č. 583/2004 Z. z. 
zahŕňa iba bežný a kapitálový rozpočet, ktorý vytvára  príjmy a výdavky v danom roku. 
V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/204 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy, v znení neskorších predpisov , sa na účely tvorby peňažných fondov pri 
usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona  sa 
vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky ak takéto sú, poskytnuté 
v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu. 
  
      Takéto účelové prostriedky obec nemá a preto prebytok z rozpočtu pre tvorbu fondu 
rezerv  vo výške 185 417,02 EUR. 
 
Z tohto prebytku je obec povinná tvoriť rezervný fond v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších  predpisov 
vo výške  10 % z prebytku. Obec odvedie do rezervného fondu 18 541,70 €.                       
                                                                                                                                                                                                                          
Výdavky rozpočtu boli správne čerpané, bolo dodržané časové a účelové použitie 
rozpočtových prostriedkov.    

 
Vykázaný výsledok hospodárenia 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 SRMF/ 16786/2007 – 31  z 8.augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o postupoch účtovania  pre  obce . 
                                                  
3.Bilancia aktív  a pasív 
 
Predložený návrh záverečného účtu Obce Zemné obsahuje aj bilanciu aktív a pasív, kde 
je uvedený stav majetku obce. 
 Ku koncu roku 2014 bola prevedená inventarizácia všetkého majetku obce a záväzkov  a bola 
prevedená 3 krát inventarizácia pokladničnej hotovosti. 
A, Celková hodnota majetku obce Zemné k 31.12.2014 bola  7 011 847,15 € 
Najvyšší podiel na hodnote majetku obce v roku 2014 má dlhodobý hmotný majetok 
v objeme  6 179 280,58 EUR. 
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  Zostatok finančných prostriedkov na účtoch obce je k 31.12.2014 v sume  319 578,93 EUR, 
z čoho je finančná zábezpeka nájomníkov 21 b. j. a16 b. j v hodnote      50 430,45 EUR,  
fond opráv v sume  7 777,75 EUR , fond rezerv  46 527,03 EUR. 
 
B. Krátkodobé pohľadávky k 31.12.2014 predstavovali sumu 20 369,11 EUR 
Z toho daň z nehnuteľnosti, poplatky,  sú vo výške  10 765,47 €, nedaňové pohľadávky 
9 603,64 € za komunálny odpad, stočné a nájomné.  
  
4. Prehľad o stave a vývoji dlhu. 
 
 Obec Zemné  má dlhodobé záväzky pre  ŠFRB na výstavbu   21 bytových jednotiek a  16 
bytových jednotiek  vo výške  913 106,93 EUR. A ročná splátka úveru je 35 434,91 €.  
Ďalší úver  splatný v roku 2019  3 INV je vo výške 38 296,41  €, z roku 2011 na spoluúčasť 
pri výstavbe.    
 
Vývoj v tejto oblasti je priaznivý a umožňuje obci Zemné vo väčšom objeme návratné zdroje 
financovania.  
 C. ZÁVER 
 
 Účtovná závierka a  záverečný účet Obce Zemné za rok  2014 je spracovaný v súlade 
s príslušnými  ustanoveniami  § 16  zákona  č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách 
územnej  samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto 
zákona. 
 
Návrh záverečného účtu obce Zemné za rok 2014 v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom 
zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený 
v mieste obvyklým spôsobom. 
 
Ročná účtovná závierka za rok 2014 a hospodárenie obce za rok 2014 boli overené audítorom. 
Účtovná závierka za rok 2014 bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve  
 a ostatných platných právnych predpisov .    
Účtovná závierka za rok 2014 vyjadruje  vo všetkých významných súvislostiach 
finančnú situáciu Obce Zemné  k 31.12. 2014 a výsledok hospodárenia za uvedený rok je 
v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 
  
Počas roka 2014 som previedla viac previerok, ktoré boli zamerané na dodržiavanie  
rozpočtových pravidiel, programového rozpočtu ,  správne čerpanie rozpočtu ako aj plnenie 
príjmov rozpočtu. 
 
V zmysle § 16 ods. 10 , písm. a) , zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov , odporúčam  Obecnému 
zastupiteľstvu v Zemnom uzatvoriť návrh záverečného účtu Obce Zemné za rok 2014 
s výrokom :  

                      schva ľuje celoro čné hospodárenie bez výhrad. 
  
       
V Zemnom 11.júna  2015                                                           
                                                                                               Mária Kocsisová , hlav.kontrol.  
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