
STANOVISKO 

hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce Jarabina za rok 2016 

 
 

 V zmysle ustanovenia §18f ods. 1 písm. c) zákona 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) predkladám obecnému zastupiteľstvu 

odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Jarabina za rok 2016 

 

A. Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu 

     záverečného účtu 
Právnická osoba, Obec Jarabina, zriadená zákonom č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien, postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a po skončení rozpočtového roka, údaje o rozpočtovom hospodárení, súhrnne spracovala 

do záverečného účtu obce. V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 cit. Zákona, obec finančne usporiadala 

svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným organizáciám a právnickým osobám, 

ktorým poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu 

rozpočtu, štátnym fondom. Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti 

podľa ustanovenia § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, bilanciou 

aktív a pasív, prehľad o stave  dlhu. 

  

 Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu záverečného účtu 

obce Jarabina. 

 

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu obce Jarabina za rok 2016 

  

Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

 

      V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 

v znení neskorších predpisov sú údaje o rozpočtovom hospodárení po ukončení rozpočtového roka 

súhrnne spracované do záverečného účtu obce, vrátane finančných vzťahov k rozpočtovým 

organizáciám zriadených obcou. 

 Záverečný účet obce v súlade s § 10 ods. 3 zákona č, 583/2004 Z. z. obsahuje údaje o plnení 

rozpočtu v členení na bežné príjmy a výdavky, (bežný rozpočet), kapitálové príjmy a výdavky 

(kapitálový rozpočet) a finančné operácie. 

 

 Dodržanie informačnej povinnosti 
 

 Vyvesením záverečného účtu obce na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce v 

zákonnom stanovenej lehote dňa 22.5.2017, bola splnená povinnosť uložená v § 9 ods. 2 zákona 

č.369/1990 Zb o obecnom zriadení a ustanovenia § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách, 

podľa ktorého má byť návrh rozpočtu pred schválením zverejnený najmenej 15 dní spôsobom 

obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť. 

  

 Dodržanie povinnosti auditu 

 

 Obec Jarabina v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č, 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách a § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení, zatiaľ nemá overenú účtovnú závierku za rok 

2016 audítorom. . Vzhľadom na túto skutočnosť, odporúčam: 

-  aby o výsledku auditu starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo na inom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva. 
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2. Metodická správnosť predloženého záverečného účtu obce za rok 2016 

 

 Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z. z.   

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení 

podľa § 10 ods. 3 tohto zákona v súlade z rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad 

o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení rozpočtovej organizácii v pôsobnosti obce Jarabina t. j. ZŠ 

s MŠ 

 

 Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia 

MF SR č. MF/0110175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, ktorým sa stanovuje druhová, organizačná a 

ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a 

vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy. 

 

 

B. Spracovanie záverečného účtu 

 
 Obec Jarabina postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení 

súhrne spracovala do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2 tohto zákona finančne usporiadala 

svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov. Rovnako usporiadala aj vzťahy so ŠR. Predložený 

návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z.,  a 

to: 

  

– údaje o plnení rozpočtu podľa § 10 ods. 3 tohto zákona 

– bilanciu aktív a pasív 

– prehľad o stave a vývoji dlhu 

– údaje o hospodárení rozpočtovej organizácií. 

– údaje o podnikateľskej činnosti 

 

 

 

Údaje o plnení rozpočtu 
  

 Finančné hospodárenie obce Jarabina v roku 2016 sa riadilo rozpočtom obce, ktorý bol 

schválený na zasadnutí OZ dňa 9.12.2015 uznesením č. 70/2015. Schválený rozpočet obce Jarabina 

bol v priebehu roka tri krát upravovaný. Zmeny rozpočtu boli schválené na zasadnutiach OZ a to:  

uznesením č. 129/B/2016 zo dňa 25.5.2016, uznesením č. 163/B/2016 zo dňa 21.9.2016 a uznesením 

č.178/B/2016 zo dňa 14.12.2016. 

 

 

Bežný rozpočet (obec+rozpočtová organizácia) 

 Schválený rozpočet 

na rok 2016 

Upravený rozpočet 

na rok 2016 

Skutočnosť 

Príjmy 667 032,94 732 387,25 851 932,00 

Výdavky 545 343,84 656 054,29 741 074,48 
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Kapitálový rozpočet 

 Schválený rozpočet 

 na rok 2016 

Upravený rozpočet 

na rok 2016 

Skutočnosť 

Príjmy  149 754,41 149 754,41 

Výdavky 2 500,00 191 919,02 209 718,28 

 

 

Finančné operácie 

 Schválený rozpočet 

 na rok 2015 

Upravený rozpočet 

na rok 2015 

Skutočnosť 

Príjmy 10 000,00 20 000,00 23 194,38 

Výdavky 42 176,00 42 176,00 40 736,57 

 

 

Výsledok hospodárenia bez FO 

 Príjmy Výdavky Výsledok rozpočtového 

hospodárenia 

Bežný VH 851 932,00 741 074,48 110 857,52 

Kapitálový VH 149 754,41 209 718,28 -59 963,87 

Spolu (bežný+kapitálový) 1 001 686,41 950 792,76 50 893,65 

 

 

Výsledok hospodárenia FO 

 Príjmy Výdavky Výsledok 

hospodárenia 

Finančné operácie 23 194,38 40 736,57 -17 542,19 

Spolu 23 194,38 40 736,57 -17 542,19 

 

 Celkový výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z. z. je prebytok rozpočtu obce vo výške 33 351,46 EUR. 

 

 Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 (bez finančných operácií) predstavuje 

prebytok vo výške 50 893,65 EUR. 

 

  Prebytok v rozpočte ako celku vo výške 33 351,46 EUR odporúčam schváliť a zúčtovať do 

rezervného fondu obce. 

 

  Súčasne je nutné zvýrazniť, že v systéme akruálneho účtovníctva, v zmysle § 17, ods.3, 

zákona č. 431/2002. Z. z. O účtovníctve v znení neskorších predpisov, obec dosiahla výsledok 

hospodárenia  – zisk 62 239,20 EUR, ktorý odporúčam zúčtovať na ťarchu účtu 428-Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov. 
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Stav a vývoj dlhu 

 
  Obec na preklenutie financovania investičných akcií v minulých rokoch  využívala úvery, 

ktorých stav k 31.12.2016 je podrobne rozpísaný v dokumente „Záverečný účet obce Jarabina a 

rozpočtové hospodárenie za rok 2016“. Celkový stav úverov k 31.decembru.2016 predstavuje 

hodnotu  684 711,73 EUR (z toho zo ŠFRB 16 b. j. 532 960,00 EUR.) Konštatujem, že v roku 2016 

došlo k zníženiu úverového zaťaženia obce o 39 920,57 EUR oproti roku 2015. 

 

 K 31.12.2016 stav záväzku voči dodávateľom predstavuje hodnotu 15 291,10 EUR.   

. 

  

 

Podnikateľská činnosť 

  
 Obec Jarabina má povolenú podnikateľskú činnosť, a to v lesnom hospodárstve na obecných 

lesoch. V sledovanom období celkové výnosy predstavovali hodnotu 84 861,38 EUR a celkové 

náklady 77 599,60 EUR, čo predstavuje dosiahnutý zisk po zdanení za rok 2016 z podnikateľskej 

činnosti vo výške 7 261,78 EUR. 

 Disponibilný – zisk vo výške 7 261,78 EUR odporúčam preúčtovať na účet 428-

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

Záver 
 

 Návrh záverečného účtu Obce Jarabina za rok 2016 je spracovaný v súlade s príslušnými 

ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky 

predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona. 

 Návrh záverečného účtu Obce Jarabina za rok 2016 bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom 

zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený najmenej 

na 15 dní spôsobom v obci obvyklým. 

  Obec Jarabina účtovnú závierku za rok 2016 zatiaľ nemá overenú audítorom. 

 Zavedenie ozdravného režimu a nútenej správy podľa § 19 ods. 1 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. obci Jarabina nehrozí. 

  
 

 Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu 

„Návrh záverečného účtu obce Jarabina za rok 2016“ 

 

          s c h v á l i ť   b e z    v ý h r a d. 

 

 

 

 

Jarabina  13. júna 2017 

 

                                                                                    Magdaléna Špesová 

                                                                                    hlavná kontrolórka obce 


