Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu
za rok 2019 obce Vozokany.
V zmysle §18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p. (ďalej len
,,zákon o obecnom zriadení´´) predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu
obce Vozokany za rok 2019.
Odborné stanovisko som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce
Vozokany za rok 2019 (ďalej len ,,návrh záverečného účtu´´). Návrh záverečného účtu bol
zverejnený dňa 24.04.2020 na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.
A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU.
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu
záverečného účtu z dvoch hľadísk:
1.Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu
1.1.Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (ďalej len ,,zákon o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy ´´) v z.n.p.
Návrh záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v z.n.p. a ostatné súvisiace právne normy.
1.2.Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce
Vozokany.
1.3.Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh záverečného účtu bol po jeho spracovaní verejne sprístupnený na úradnej tabuli a na
webovom sídle 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.
1.4.Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
Obec v zmysle §16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy si splnila
povinnosť dať si overiť účtovnú uzávierku podľa zákona o obecnom zriadení (§9 ods. 4
zákona č. 369/1990 Z.z) - a to na základe uzatvorenej zmluvy o vykonaní auditu za rok 2019,
zo dňa 4.7.2019, zmluvne dohodnuté – vykonanie auditu najneskôr do 30.11.2020.
2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
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 zákona č. 583/2004 Z.z. v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu 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/010175/2004-42, 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, 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 a kategórie.

B. SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Obec 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. Ďalej obec usporiadala finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom,
rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov. Priložený návrh záverečného
účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy : §10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. 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 rozpočtu neobsahuje, pretože obec nevykonáva
podnikateľskú činnosť a neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov.
1. Údaje o plnení rozpočtu

Rozpočet obce na rok 2019 bol schválený obecným zastupiteľstvom vo Vozokanoch dňa
30.11.2018 uznesením obecného zastupiteľstva č. 201/21/2018 - bod 2. písm. b./ a to bez
programovej štruktúry.
V roku 2019 bol zmenený celkom dvanásť krát :
Zmeny rozpočtu v roku 2019:
 prvá zmena – RO č. 1/2019 zo dňa 16.01.2019, uznesenie č. 14/2/2019 bod 1. písm. a./ - na
vedomie
 druhá zmena – RO č. 2/2019 zo dňa 22.01.2019, uznesenie č.14/2/2019 bod 1. písm. b./ - na
vedomie
 tretia zmena – RO č. 3/2019 zo dňa 22.03.2019, uznesenie č. 19/2/2019 bod 2. písm. c./ schválené OZ
 štvrtá zmena – RO č. 4/2019 zo dňa 26.03.2019, uznesenie č. 26/3/2019 písm. a./ - na
vedomie
 piata zmena – RO č. 5/2019 zo dňa 30.04.2019, uznesenie č. 26/3/2019 písm. b./ – na
vedomie
 šiesta zmena – RO č. 6/2019 zo dňa 13.05.2019, uznesenie č. 39/4/2019 bod 1. písm. a./ na vedomie
 siedma zmena – RO č. 7/2019 zo dňa 05.06.2019, uznesenie č.39/4/2019 bod 1. písm. b./ na vedomie
 ôsma zmena - RO č. 8/2019 zo dňa 24.06.2019, uznesenie č. 39/4/2019 bod 1. písm. c./ - na
vedomie
 deviata zmena - RO č. 9/2019 zo dňa 08.07.2019, uznesenie č.39/4/2019 bod 1. písm. d./ na vedomie
 desiata zmena - RO č.10/2019 zo dňa 21.08.2019, uznesenie č.39/4/2019 bod 2. písm. d./ schválené OZ
 jedenásta zmena - RO č.11/2019 zo dňa 31.10.2019, uznesenie č.51/6/2019 bod 1. písm. a./
- na vedomie
 dvanásta zmena - RO č. 12/2019 zo dňa 11.12.2019, uznesenie č.51/6/2019 bod 3. schválené OZ

Rozpočet celkove:
Príjmy celkove

Schválený rozpočet
137.996,-

Výdavky celkove

Čerpanie rozpočtu
133.130,07

125.736,-

Hospodárenie obce:
prebytok rozpočturozpočtu

102.019,92
+ 31.110,15

Bežný rozpočet:
Bežné príjmy celkove

Schválený rozpočet
121.826,00

Bežné výdavky celkove
Hospodárenie obce:
vyrovnaný rozpočet

Čerpanie rozpočtu
121.405,89

111.236,00

91.963,74

0

+ 29.442,15

Kapitálový rozpočet:
Kapitálové príjmy
celkove
Kapitálové výdavky
celkove

Schválený rozpočet
1.670,00

Čerpanie rozpočtu
1.668,00

14.500,00

Hospodárenie obce
schodok v kap. rozpočte:

10.056,18
-

8.388,18

Finančné operácie:
Príjmové finančné
operácie celkove
Výdavkové finančné
operácie celkove

Schválený rozpočet
14.500,00
0,00

Hospodárenie obce:
prebytok rozpočtu

Čerpanie rozpočtu
10.056,18
0,00
+ 10.056,18

Bežný a kapitálový rozpočet, finančné oper. - čerpanie:
Schválený
Skutočnosť
rozpočet
Bežné, kapitálové, fin.oper.
137.996,133.130,07
príjmy
Bežné, kapitálové, fin.oper.
výdavky
Hospodárenie –prebytok rozpočtu

125.736,-

102.019,92

+ 31.110,15

Výsledok rozpočtového hospodárenia z bežného a kapitálového rozpočtu a finančných
operácií za rok 2019 je prebytok vo výške 31.110,15 €.
Rozpočet bol zostavený v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. Zákona 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, k zriadeným a založeným právnickým
osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa poskytli
prostriedky z rozpočtu, k rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.
2. Bilancia aktív a pasív

Celková hodnota majetku obce Vozokany v roku 2019 bola 534.356,55 €
Zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2019 bol 64.232,09 €
Zostatok finančných prostriedkov v pokladni bol k 31.12.2019 0,00 €
Vykázaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a podľa opatrenia MF SR č.24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové
organizácie, obce a vyššie územné celky v z.n.p.(ďalej len postupy účtovania).

C. ZÁVER
 Návrh záverečného účtu je prehľadne spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods.5 tohto zákona
 Riadna účtovná uzávierka a hospodárenie obce bude v súlade s § 9 ods. 4 zákona
o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy overená audítorom, požadované doklady boli doložené.
 Účtovná uzávierka bola vykonaná podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve
v z.n.p..
 Obec k 31.12.2019 má zostatok na úvere 0,00 €.
 Zákonná lehota o predložení Záverečného účtu obce v zmysle odst.10, § 16, zákona
583/2004 Z.z. do 30.6.2019 bola dodržaná.
V zmysle § 16 ods.8, písmeno a.) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu
záverečného účtu obce Vozokany za rok 2019 výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

Vo Vozokanoch, dňa 07.05.2019

Ing. Adrián Kuník – hlavný
kontrolór obce

