
                Hlavná kontrolórka obce Ortuťová 
 
 
 

                    Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu  
                   Záverečného účtu  za rok  2017 
 
 
        V zmysle § 18 f ods. l písm. e/ zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 
 
 
                                               p r e d k l a d á m  
 
 odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce  Ortuťová za rok 2017. 
 
 
         Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu 
obce Ortuťová za rok 2017. Návrh bol zverejnený na  úradnej tabuli. 
 
        Návrh záverečného účtu obce Ortuťová za rok 2017 bol spracovaný v súlade so  
zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
 
                Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s všeobecne záväzným nariadením 
– Zásady rozpočtového hospodárenia obce. 
         
        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 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. 
 
Obec spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu príjmov 
podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a položky . Návrh záverečného 
účtu v oblasti plnenia rozpočtu  výdavkov spracovala  a predložila podľa funkčnej klasifikácie 
na úrovni oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni 
hlavnej kategórie. 
 
            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 rozpočtom vyšších územných celkov. 



 Predložený návrh  záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa § l6 
ods.5   o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 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. 
        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 Ortuťová sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený 
uznesením obecného zastupiteľstva zo dňa 15. 12.2016, uznesením č. 8/2016. 
 
Rozpočet bol zmenený päťkrát: 

- prvá zmena  RO č. 1 k 30. 3. 2017 – VP§14 + uznesenie OZ č. 1/2017 zo dňa 
22.3.2017 

- druhá zmena RO č. 2 k 30. 6. 2017 – VP§14 + uznesenie OZ č. 4/2017 zo dňa 
29.6.2017 

- tretia zmena RO č. 3 k 30. 9. 2017 – VP§14 + uznesenie OZ č. 7/2017 zo dňa 
24.8.2017 

- štvrtá zmena RO č. 4 k 30. 12. 2017 – VP§14 + uznesenie OZ č. 8/2017 zo dňa 
20.12.2017 

 
 
Rozpočet celkom                       v  € 

 schválený rozpočet upravený rozpočet   skutočnosť 
príjmy celkom 43 396,00 69 035,00 68 115,76 
výdavky celkom 35 077,00 66 031,00 65 611,45 
Hospodárenie: prebytok -schodok + 8 319,00 + 3 004,00 + 2 504,31 
 
Bežný rozpočet 

 schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť 
bežné príjmy  43 396,00 53 609,00 52 689,76 
bežné výdavky 33 877,00 50 605,00 50 199,55 
Hospodárenie: prebytok -schodok +  9 519,00 + 3 007,00 + 2 500,21 
 
Kapitálový rozpočet: 

 schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť 
Kapitálové príjmy  0,00 0,00 0,00 
Kapitálové výdavky  0,00 13 725,00 13 725,30 
Hospodárenie: prebytok -schodok 0,00 - 13 725,00  - 13 725,30 
 
Finančné operácie: 

 schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť 
príjmové fin. operácie 0,00 15 426,00 15 426,00 
výdavkové  fin. operácia 1 200,00 1 701,00 1 686,60 
Hospodárenie: prebytok -schodok + 1 200,00 + 13 725,00 + 13 740,00 
 
Plnenie rozpočtu príjmov : 



      Obec naplnila bežné príjmy rozpočtu tak, ako to plánovala v upravenom rozpočte. 
Kapitálový príjem nebol rozpočtovaný. Vo finančných operáciách obec v roku 2017 prijala 
investičný bankový úver na odkúpenie zvyšnej časti budovy KSB a použila rezervný fond na 
nákup traktorovej kosačky. 
 
Plnenie rozpočtu výdavkov:  
      Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu obec naplnila rozpočet primerane k potrebám obce 
a na vykonávanie starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce a o potreby jej obyvateľov.  
Kapitálový rozpočet bol schodkový, avšak schodok bol vykrytý z finančných operácii 
čerpaním bankového úveru obce a čerpaním rezervného fondu.  
 
Finančné operácie: 
 Vo výdavkových  finančných operácieach boli zúčtované splátky istiny dlhodobého 
úveru.. 
 
Výsledok  hospodárenia: 
 

            Príjmy      Výdavky     Rozdiel 
bežný rozpočet 52 689,76 50 199,55 + 2 490,21 
kapitálový rozpočet 0,00 13 725,30 -  13 725,30 
Hospodárenie obce 52 689,76 63 924,85 - 11 235,09 
finančné operácie 15 426,00   1 686,60 + 13 739,40 
Výsledok hospodárenia - celkový    + 2 504,31 
Výsledok hospodárenie - upravený   + 2 504,31 
 
 
         Vykazovaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b/ac/a § 10 
ods.3 písm. a /a b/ zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a podľa opatrenia 
MV SR c 24501/2003-92 , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania 
a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie. 
 
         
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 
Aktíva     81 190,72 
Pasíva     81 190,72 
 
 
                                                     Záver 
 
 
       Návrh záverečného účtu obce  Ortuťová za rok 2017 je spracovaný v súlade s príslušnými 
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje 
všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona. 
 
        Návrh záverečného účtu obce Ortuťová za rok 2017 v zmysle § 9 os. 2 zákona 
o obecnom zriadení a § 16 os 9 zákona o rozpočtových pravidlách. územnej samosprávy bol 
zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým. 
 
         Riadna účtovná závierka za rok 2017 a hospodárenie obce za rok 2017 v súlade s § 9 
ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 



samosprávy neboli zatiaľ overené audítorom. Obec má vytvorenú rezervu na audit, čo je 
predpoklad, že do konca roka 2018 bude vykonaný audit. 

Účtovná závierka za rok 2017 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Účtovná uzávierka za rok 2017 vyjadruje verne 
vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu obce k 31.12.2017 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 o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy 
odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce za 
rok 2017 výrokom 
 
 
 
                                    celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Ľubica Divulitová 
                                                                                         hlavná kontrolórka obce 
                                          


