
STANOVISKO K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2015 

 

V zmysle § 18 f ods. l písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. predkladám 

odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Krakovany za rok 2015. 

 

Súlad predloženého záverečného účtu so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Návrh záverečného účtu Obce Krakovany je v plnom súlade s požadovanými právnymi normami, 

ktoré jeho zostavenie odborne a právne definujú a podmieňujú- predovšetkým so zákonom č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

Preukázateľne obsahuje: 

 rozpočet obce Krakovany v členení podľa § 10 ods. 3 citovaného zákona v súlade s rozpočtovou 

klasifikáciou a to vnútorne členený na bežné príjmy, bežné výdavky, kapitálové príjmy, kapitálové 

výdavky a finančné operácie 

 bilanciu aktív a pasív 

 prehľad o stave a vývoji dlhu 

 údaje o hospodárení príspevkových oranizácií v ich psobnosti 

 poskytnuté záruky podľa jednotlivých príjemcov 

 náklady a výnosy podnikateľskej činnosti. 

Pri zostavovaní hlavného účtu obce boli plne zohľadnené aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

Overenie účtovnej závierky obce a jej rozpočtového hospodárenia audítorom 

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z., § 16 ods. 3, o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, overí účtovnú závierku obce 

audítor v dňoch 15. 6. - 24. 6. 2016. 

 

Zverejnenie návrhu záverečného účtu obce zákonným spôsobom 

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 9 ods. 2, bol návrh záverečného účtu 

obce zverejnený dňa  13. 6. 2016. 

 



Hospodárenie a finančné vzťahy obce vo vzťahu k okolitým subjektom 

V súlade s § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy musí obec finančne 

usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým 

osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky svojho 

rozpočtu, ako i usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných 

obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov. Možno konštatovať, že všetky tieto vzťahy boli riadne 

vysporiadané a zúčtované v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 

zákonom č. 523/2004 Z.z. a rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. 

 

Finančné vzťahy k organizáciám 

V roku 2015 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 4/2005 o poskytovaní dotácií z 

rozpočtu obce v celkovej výške 18 012,54 EUR .Oproti minulému roku ide o nárast v poskytnutí 

prostriedkov o 4% (minulý rok poskytnuté prostriedky v hodnote 17 333,43 Eur). Zúčtovanie 

poskytnutých finančných prostriedkov predložili všetky dotknuté oranizácie do 31. 12. 2015. 

 

Plnenie rozpočtu obce 

Porovnanie skutočných príjmov a výdavkov z konca hospodárskych rokov 2013 -2015 zohľadňuje 

nasledujúca tabuľka aj s príslušnými indexami rastu (medziročne): 

Celkové príjmy 
skutočné 

Rok 2013 (EUR) Rok 2014 (EUR) Rok 2015 (EUR) Index rastu 

Bežné 714 882,37 719 380,66 845 840,19 0,18 

Kapitálové 0 1 140,00 1 754,00 0,53 

Finančné operácie 9 427,27 0 768,45 - 

Celkové príjmy 748 699,37 720 520,66 848 326,64 0,18 

 

Bežné príjmy sú tvorené: 57% predstavujú daňové príjmy, 15,6% tvoria nedaňové príjmy a 27,4% 

predstavujú prijaté ranty a transfery. 

Obec mala v roku 2015 nízke kapitálové príjmy, nakoľko neprijala žiadne kapitálové ranty 

a transfery, a predaj pozemkov je obmedzený. V roku 2015 neprijala obec žiadny úver. 

 

Celkové výdavky 
skutočné 

Rok 2013 (EUR) Rok 2014 (EUR) Rok 2015 (EUR) Index rastu 

Bežné 691 281,08 693 552,00 691 198,21 -0,003 

Kapitálové 30 997,68 20 493,11 61 883,93 2,02 

Finančné operácie 2 030,88 0 0  

Celkové výdavky 748 807,22 714 045,11 753 082,14 0,05 

Najväčší podiel na bežných výdavkoch majú mzdy, platy a služobné vyrovnania (42,7%), potom  

tovary a služby (37%). 



Obec nerealizovala v roku 2015 žiadne splátky bankových úverov. 

Kapitálové výdavky oproti minulému obdobiu výrazne stúpli, nakoľko obec rozbehla viacero 

projektov (kanalizácia, verejné osvetlenie, modernizácia materskej školy). 

 

Prebytok rozpočtu v sume 94 512,05 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 znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 37 457,42 

Eur a o prostriedky fondu opráv vo výške 280,18 Eur, je navrhnuté použiť na tvorbu rezervného fondu 

vo výške 56 774,45 Eur. 

Zostatok finančných operácií vo výške 768,45 Eur je navrhnuté použiť na tvorbu rezervného fondu. 

Podrobná analýza príjmov a výdavkov v Záverečnom účte. 

 

Rozpočet obce Krakovany na rok 2015  

Rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom uznesením č. 84/9/2014 dňa 11. 12. 2014. 

Jednotlivé zmeny rozpočtu boli schválené v štyroch opatreniach: 

- prvá zmena schválená OZ uznesením č. 45/5/2015 (17. 6. 2015) 

- druhá zmena schválená OZ uznesením č. 88/8/2015 (2. 10. 2015) 

- tretia zmena schválená OZ uznesením č. 120/10/2015 (14. 12. 2015) 

- štvrtá zmena schválená OZ uznesením č. 4/1/2016 (5. 2. 2016) 

 

Bilancia aktív a pasív 

Vzájomná bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 je vo svojich zostatkových hodnotách vyrovnaná 

(1 810 000,16 Eur). Detailný rozpis v záverečnom účte. 

 

Prehľad o stave a vývoji dlhu 

Obec Krakovany nerealizovala žiadne bankové úvery ani iné výpomoci. Ostatné záväzky (podrobnejší 

rozpis v Záverečnom účte) sú účtovného charakteru – vyrovnané v roku 2016. 

 

Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií v pôsobnosti obce 

Obec Krakovany je zriaďovateľom nasledovných oranizácií: 

 Materská škola 



 Základná škola 

 Zariadenie opatrovateľskej služby 

Podrobný rozpis hospodárenia v záverečnom účte obce. 

 

Prehľad o poskytnutých zárukách 

Zákonná úprava nedovoľuje obci prevziať záruku za úver poskytovaný fyzickej osobe, podnikateľovi a 

právnickej osobe, ktorej nie je zriaďovateľom alebo zakladateľom. Obec Krakovany neposkytla žiadne 

záruky inej osobe. 

Podnikateľská činnosť obce 

Obec Krakovany nevykonáva podnikateľskú činnosť. 

 

Zákonnosť stanovenia výsledku hospodárenia 

Mechanizmus stanovenia výsledku hospodárenia obce je v plnom súlade s ustanoveniami zákona o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 10 ods. 3 a ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z.. 

Rozpočtový výsledok hospodárenia za rok 2015 – prebytok vo výške 94 512,05 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 znení neskorších predpisov, upravený 

o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 37 457,42 Eur a o prostriedky fondu opráv vo výške 280,18 

Eur, je navrhnuté použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 56 774,45 Eur. Tiež zostatok 

finančných operácií vo výške 768,45 Eur je navrhnuté použiť na tvorbu rezervného fondu. 

Na základe uvedeného je odporučené obecnému zastupiteľstvu  použiť prebytok rozpočtového 

hospodárenia v skutočnej hodnote 57 542,90 Eur na tvorbu rezervného fondu. 

 

ZÁVER 

Návrh záverečného účtu Obce Krakovany za rok 2015 je spracovaný v súlade s príslušnými 

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

predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona. 

V zmysle § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam obecnému 

zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Krakovany za rok 2015 výrokom  

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. 

 

Krakovany 14. 6. 2016      In. Elena Podmaková 


