
 
                Hlavná kontrolórka obce Ortuťová 
 
 

                    Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu  
                   Záverečného účtu  za rok  2019 
 
        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 2019. 
 
         Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu 
obce Ortuťová za rok 2019. Návrh bol zverejnený na  úradnej tabuli. 
 
        Návrh záverečného účtu obce Ortuťová za rok 2019 bol spracovaný v súlade so  
zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
 
        Návrh záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č.523/2004  Z.z 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov zákona č. 597/2003 
Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. v znení neskorších 
predpisov a ostatné súvisiace právne normy. 
 
        Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s všeobecne záväzným nariadením – 
Zásady rozpočtového hospodárenia obce. 
 
        Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy si 
nesplnila 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 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. 
        
 

I. Údaje o plnení rozpočtu. 
 
 
         Finančné hospodárenie obce Ortuťová sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený dňa 27. 
12.2018, uznesením obecného zastupiteľstva č. 18/2018. 
 
        Schválený rozpočet obce Ortuťová bol v priebehu roka upravovaný na základe uznesení 
obecného zastupiteľstva a vykonaných rozpočtových opatrení: 
Rozpočet bol zmenený päťkrát: 

- prvá zmena  RO č. 1 k 1. 2. 2019 – VP§14/zost. BT z roku 2018 – vybavenie KSB 
- druhá zmena RO č. 2 k 31. 3. 2019 – VP§14 + uznesenie OZ č. 2/2019 zo dňa 

5.4.2019 
       -   tretia zmena RO č. 3 k 17. 5. 2019 – KT-MF uzn. vlády č.161 – vybavenie kuchyne                   
KSB 

- štvrtá zmena RO č. 4 k 30. 6. 2019 – VP§14 + uznesenie OZ č. 58/2019 zo dňa 
28.6.2019 

- piata zmena RO č. 5 k 30.9.2019 – VP§14 
- šiesta zmena RO č. 6 k 30.12.2019 + uznes. OZ 13/2019 

 
Rozpočet celkom                       v  € 

 schválený rozpočet upravený rozpočet   skutočnosť 
príjmy celkom 57 794,00 99 233,00 96 026,00 
výdavky celkom 47 615,00 93 175,00 83 268,21 
Hospodárenie: prebytok -schodok +10 179,00 +6 058,00 + 12 757,79 
 
 
Bežný rozpočet 

 schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť 
bežné príjmy  55 794,00 65 469,00 62 262,00 
bežné výdavky 45 611,00 72 635,00 69 728,14 
Hospodárenie: prebytok -schodok + 10 183,00 - 7 166,00 -7 466,14 
 
 
Kapitálový rozpočet: 

 schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť 
Kapitálové príjmy  0,00 14 100,00 14 100,00 
Kapitálové výdavky  0,00 7 800,00 800,00 
Hospodárenie: prebytok -schodok 0,00 + 6 300,00 + 13 300,00 



 
Finančné operácie: 

 schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť 
príjmové fin. operácie 2 000,00 19 664,00 19 664,00 
výdavkové  fin. operácia 2 004,00 12 740,00 12 740,07 
Hospodárenie: prebytok -schodok - 4,00 + 6 924,00 +6 923,93 
 
  
Výsledok  hospodárenia: 
 

            Príjmy      Výdavky     Rozdiel 
bežný rozpočet 62 262,00 69 728,14 - 7 466,14 
kapitálový rozpočet 14 100,00 800,00 + 13 300,00 
finančné operácie 19 664,00 12 740,07 + 6 923,93 
Výsledok hospodárenia - celkový 96 026,00 83 268,21 + 12 757,79 
 
 
         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.  
Schodok bežného rozpočtu v sume 7 466,14 EUR zistený podľa ustanovenia § 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 v z.n.p. bol spôsobený vratkou kapitálovej dotácie 
do štátneho rozpočtu z roku 2018 v sume 5 400,00 EUR a taktiež trovami exekúcie, o ktorej 
starosta obce nebol informovaný pri preberaní funkcie. Táto exekúcia ohrozila chod obce, 
zablokovaním účtov. Použitím rezervného fondu sa schodok bežného rozpočtu vyrovnal. 
 
Schodok rozpočtu v sume 1 166,14 EUR zistený podľa ustanovenia § 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 v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný z 
rezervného fondu. 
 Obecné zastupiteľstvo rovnako rozhoduje aj o použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe 
vysporiadania schodku pri prerokúvaní záverečného účtu obce. 
 
 
                                                     Záver 
 
 
       Návrh záverečného účtu obce Ortuťová za rok 2019 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 2019 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 2019 a hospodárenie obce za rok 2019 v súlade s § 9 
ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy neboli overené audítorom. 



Účtovná závierka za rok 2019 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Účtovná uzávierka za rok 2019 vyjadruje verne 
vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu obce    k 31.12.2019 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 2019 výrokom 
 
 
 
                             celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad 
 
 
 
 
                                                                                                Ľubica Divulitová 
                                                                                        hlavná kontrolórka obce Ortuťová 


