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Stanovisko k Záverečnému účtu Obce Košeca za 
rok 2014 

 
V Košeci dňa 27.05.2015 

 

 

 

 

STANOVISKO HLAVNEJ  KONTROLÓRKY 

K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU OBCE KOŠECA ZA ROK 2014 

  

     V zmysle § 18 f ods.1 pís. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

  

 

 

 

predkladám Stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce za rok  2014 

  pred jeho schválením. 

  

  

     Účelom a cieľom tohto stanoviska je predovšetkým snaha o odborné posúdenie všetkých aspektov a 

náležitostí záverečného účtu, ktorými musí tento dokument zo zákona disponovať. 

Pri spracovaní odborného stanoviska k predloženému návrhu Záverečného účtu obce za rok 2014 a posudzovaní 

predloženého návrhu Záverečného účtu obce za rok 2014 som prihliadala na súlad predloženého návrhu 

Záverečného účtu obce za rok 2014 so všeobecne záväznými právnymi predpismi a na metodickú správnosť 

predloženého návrhu Záverečného účtu obce za rok 2014. 

 

 

Obecný úrad Košeca 

Hlavná 36/100 

018 64  Košeca  
 

tel./fax: 042/4468023 

tel.: 042/4468183 

podatelna@koseca.sk 

www.koseca.sk 

 

OBEC KOŠECA 

mailto:podatelna@koseca.sk
http://www.koseca.sk/
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1. Východiská spracovania stanoviska k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2014 

 

1.1. Súlad predloženého záverečného účtu so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

A)  Rozpočet obce Košeca (bežný a kapitálový) vrátane programov a podprogramov na rok 2014  bol schválený 

obecným zastupiteľstvom dňa 03.03.2014  uznesením OZ č. 6/2014. 

 

     Obec postupovala podľa  ustanovenia §4 ods.5  a ustanovenia §9  zákona č.583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 

      

B)Vývoj a zmeny v oblasti rozpočtových výdavkov boli v rozpočtovom roku 2014 vykonávané formou 

rozpočtových opatrení následne po ich schválení  obecným zastupiteľstvom. Rozpočet schválený OZ na rok 

2014 bol počas roka 2014 zmenený celkovo deväťkrát a to: 

 

- prvá zmena  (doklad 1, zmen.list č.1) schválená dňa 03.04.2014  uznesením č. 29/2014 

- druhá zmena (doklad 2,zmen.list č.2) schválená dňa 22.05.2014  uznesením  č. 39,40,43/2014 

- tretia zmena (doklad 3, zmen.list č.3) schválená dňa 12.06.2014  uznesením č. 64,66/2014  

- štvrtá zmena (doklad 4, zmen.list č.4) schválená dňa 26.06.2014               uznesením č. 85/2014 

- piata zmena (doklad 5, zmen.list č.5)          schválená dňa 27.08.2014  uznesením č. 94/2014 

- šiesta zmena (doklad 6, zmen.list č.6) berie na vedomie 18.09.2014    ( zdroj 111 FP zo ŠR-školy, matrika)

                                                                                                                  uznesením 113 B1/2014 

                      (doklad 7,zmen.list č.7 a8)  schválená dňa 18.09.2014 uznesením č. 113 B2, 117/2014 

- siedma zmena (doklad 8, zmen.list č.9) schválená dňa 13.11.2014  uznesením č. 123/2014 

- ôsma zmena  (doklad 9, zmen.list č.10) schválená dňa 11.12.2014  uznesením č. 158,159,160/2014 

- deviata zmena (doklad 10,zmen.list č.11)     dňa 31.12.2014     zdroj 111, 71- úprava na základe   

                                                                                                                           § 14 ods. 1 zákona č.583/2014 

 

     Obec  postupovala podľa ustanovenia § 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

v súlade  s ustanoveniami  §11 ods.4 písm.b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov,  podľa ktorého: „Príslušný orgán obce ...vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 

rozpočtovými opatreniami ...“ odvolávka na zákon o obecnom zriadení, v ktorom je táto právomoc vykonávať 

zmeny určená výhradne obecnému zastupiteľstvu.  

  

C)   Záverečný účet obce za rok 2014 bol zverejnený na internetovej stránke obce Košeca dňa 26.05.2015 ako 

dokument vo formáte pdf, ktorý obsahoval údaje : 

 1.Rozpočet obce na rok 2014 

 2.Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 

 3.Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 

 4.Použitie prebytku hospodárenia za rok 2014 

 5.Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 

 6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 

 7.Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 

 8.Hospodárenie príspevkových organizácií 

 9.Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa  

                 § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 

 10.Podnikateľská činnosť 
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 11.Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:   - zriadeným PO 

        - ostatným Po a FO – podnikateľom 

        - štátnemu rozpočtu 

        - štátnym fondom 

        - rozpočtom iných obcí 

        - rozpočtom VÚC 

 12.Hodnotenia plnenia programov obce 

 

      Tento dokument bol v tlačovej forme  vyvesený na úradnej tabuli dňa 26.05.2015 

 

Záverečný účet obce je dokument, ktorý obec povinne spracováva zo zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. 

      Vychádzajúc z ustanovenia §16 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v z.n.p., podľa ktorého po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení 

súhrnne spracuje do záverečného účtu obce, konštatujem, že obec si splnila zákonnú povinnosť. 

 

      Záverečný účet obce ako ucelený dokument má podľa ustanovenia §16 ods.5 zákona č.583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  v z.n.p. obsahovať najmä nasledovné skutočnosti: 

a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods.3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou 

klasifikáciou , 

b) bilanciu aktív a pasív, 

c) prehľad o stave a vývoji dlhu, 

d) údaje o hospodárení príspevkových v ich pôsobnosti, 

e) prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, 

f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, 

g) hodnotenie plnenia programov obce. 

      Predložený návrh Záverečného účtu obce za rok 2014, zverejnený dňa 26.05.2015 obsahuje všetky zákonom 

stanovené náležitosti. 

 

D)  Obec má v súlade s ustanoveniami §16 ods.2 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v z.n.p. finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným  právnickým osobám a fyzickým osobám (podnikateľom) a právnickým osobám, ktorým poskytla 

prostriedky svojho rozpočtu. Ďalej má obec povinnosť usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym 

fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

Predložený návrh Záverečný účet obce za rok 2014, zverejnený dňa  26.05.2015 obsahuje tieto zákonom 

stanovené náležitosti. 

 

1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 

 

Podľa ustanovení §9 ods. 2  zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  vyplýva pre obec 

zákonná povinnosť zverejniť záverečný účet obce pred schválením najmenej na 15 dní spôsobom v obci 

obvyklým.  

 Predložený návrh Záverečného účtu obce za rok 2014 bol zverejnený na internetovej stránke obce 

Košeca a na úradnej tabuli dňa  26.05.2015.Predpokladaný termín na prerokovanie a schvaľovanie Záverečného 
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účtu obce za rok 2014 je stanovený dátum 17.06.2015,  čím je splnená zákonná povinnosť zverejnenia návrhu 

Záverečného účtu obce za rok 2014. 

 

1.3. Dodržanie povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom zo strany obce 

 

 Podľa ustanovení §16 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v 

z.n.p. je obec povinná dať si overiť účtovnú závierku audítorom. Pri overovaní účtovnej závierky audítor overuje 

tiež hospodárenie podľa rozpočtu obce v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v z.n.p. 

Ak audítor pri overovaní podľa §16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v z.n.p.  zistí porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, je povinný tieto skutočnosti 

písomne oznámiť ministerstvu financií; ministerstvo financií alebo ním poverená správa finančnej kontroly je 

oprávnená tieto skutočnosti preveriť, pričom postupuje primerane podľa osobitného predpisu. 

 

 Zákon neurčuje termín overenia účtovnej závierky, spravidla sa však Správa nezávislého audítora 

predkladá so Záverečným účtom obce a so Stanoviskom hlavného kontrolóra na prerokovanie, aby poslanci 

obecného zastupiteľstva dostali oprávnené výsledky hospodárenia obce. 

 Z tohto dôvodu ako hlavný kontrolór dávam do pozornosti informáciu, že v momente spracovávania 

tohto Stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2014  prebiehalo overenie účtovnej závierky obce za 

rok 2014 nezávislým audítorom Ing. Zuzanou Šelingovou. Po konzultácií s nezávislým audítorom bude Správa 

nezávislého audítora poskytnutá do prerokovania návrhu Záverečného účtu obce za rok 2014 obecným 

zastupiteľstvom. 

 

1.4. Metodická správnosť predloženého návrhu Záverečného účtu obce za rok 2014 

 

 Po analyzovaní metodickej správnosti predloženého návrhu Záverečného účtu obce za rok 2014 

konštatujem, že predložený návrh Záverečného účtu obce za rok 2014  spĺňa zákonné náležitosti podľa 

ustanovení §16 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p..  

 

2. Spracovanie návrhu Záverečného účtu obce za rok 2014 

 

Obec pri zostavovaní návrhu Záverečného účtu obce za rok 2014  postupovala podľa ustanovení §16  

zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p., čím boli dodržané nasledovné 

skutočnosti: 

a) Obec po skončení rozpočtového roka údaje o hospodárení súhrne spracovala do Záverečného účtu 

obce  za rok 2014  s dodržaním zákonných náležitostí v súlade s ustanoveniami §16 ods.2 a ods.5  

zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. 

b) Obec po skončení rozpočtového roka zostavila účtovnú závierku za rok 2014 a túto dala overiť 

audítorovi s ktorým podpísala Zmluvu na vykonanie auditu účtovnej závierky, konsolidovanej 

účt.závierky, výročnej správy, záverečného účtu a overenia plnenia rozpočtu so zákonom o 

rozpočtových pravidlách za rok 2014, ktorá bola podpísaná dňa 13.10.2014 (zmluva č.5/2014/NEZ   na 

základe verejného obstarávania),  čím si obec splnila zákonnú povinnosť v zmysle §16 ods. 3 zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.  

c) Obec postupovala pri zistení výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2014  v zmysle zákona č. 

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p.  a v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.  a následne v zmysle §16 ods. 6 zákona č. 
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583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.  upravila  výsledok 

rozpočtového hospodárenia obce za rok 2014.  

 

Obec pri spracovaní návrhu Záverečného účtu obce za rok 2014 vychádzala  zo schváleného rozpočtu obce, zo 

schválených zmien rozpočtu obce počas roka 2014, z finančného výkazu o plnení rozpočtu subjektu verejnej 

správy k 31.12.2014, z účtovnej závierky obce za rok 2014, z finančných výkazov o plnení rozpočtu RO 

k 31.12.2014 a zo skutočností, ktoré boli zachytené v rozpočtovom období roka 2014. 

 

 

 

3. Údaje o plnení rozpočtu 

 

Východiskovým dokumentom pre návrh Záverečného účtu obce za rok 2014 v časti plnenia rozpočtu obce 

je Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu VS k 31.12.2014.  

 

Predložený návrh Záverečného účtu obce za rok 2014 sa zhoduje s Finančným výkazom o plnení rozpočtu 

subjektu VS k 31.12.2014  : 

 

 

  SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ 
PLNENIE k 
31.12.14 

BEŽNÝ ROZPOČET       

bežné príjmy 
 

(bežné príjmy RO) 

1.131.176 
 

0.00 

1.175.048 
 

      25.246 

1.227.173 
 

      25.246 

bežné výdavky 459.255 465.725 418.348 

(bežné výdavky RO) 644.962 702.661 702.347  

výsledok BR      + 131.724 

(+ prebytok / - schodok)       

Informáciu o výdavkov RO som čerpala z predloženého návrhu Záverečného účtu obce za rok 2014. 

 

  SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ 
PLNENIE k 
31.12.14 

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET       

kapitálové príjmy 
 

(kapitálové príjmy RO) 

10.000 
 

0.00 

0.00 
 

0.00 

0.00 
 

0.00 

kapitálové výdavky 56.011 105.811 41.046 

(kapitálové výdavky RO)  0.00 0.00 0.00 

výsledok KR      -41.046 

(+ prebytok / - schodok)       
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  SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ 
PLNENIE k 
31.12.14 

ROZPOČET B+K       

príjmy B+K 1.141.176 1.200.294 1.252.419 

výdavky B+K 1.160.228 1.274.197 1.161.741 

       

výsledok B+K     +90.678 

(+ prebytok / - schodok)       

 

  SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ 
PLNENIE k 
31.12.13 

FINANČNÉ OPARÁCIE       

príjmové operácie 80.000 141.000 69.053 

výdavkové operácie 52.552 52.552 52.529 

výsledok FO      +16.524 

(+ prebytok / - schodok)       

 

Prebytok bežného rozpočtu vo výške 131 724 € je ponížený splatením úverov a lízingu ( vo výške 19 541,91€) 

a tiež ponížený o kapitálové výdavky vo výške 7 943,34 €. Zvýšený  je o zapojenie fin. prostriedkov z minulých 

rokov účelovo určených na školenie členov DHZ, fond opráv 12-bj a dopravné- do rozpočtu prostredníctvom 

finančných operácií ( vo výške 2963,43 € ). Bol použitý v bežnom rozpočte na školenie členov DHZ a občiansku 

vybavenosť a dopravné v rozpočte RO- tým je upravený prebytok bežného rozpočtu 107 202 €. 

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 41 046 € je krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 7943,34 € 

a zapojením finan. prostriedkov z rezervného fondu vo výške 18 102,33 € a FP nevyčerpaných z minulého roku 

vo výške 15 000 € -rekonštrukcia telocvične. 

 

 

Z uvedeného vyplýva, že výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2014 zistený v súlade s §2 písm.b) 

a c) a §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. 

je prebytok vo výške 107 202,96  €. 

 

Podľa ustanovení §16 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. sa 

z prebytku rozpočtu obce (zisteného v súlade s ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách) vylučujú : 

- 295,75,- €  -  nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na – bežné výdavky poskytnuté 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade 

s ustanovením §8 ods.5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p. 

/ sú to výdavky na úhradu cestovných nákladov žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v 

rámci školského obvodu mimo miesta trvalého bydliska/. 

- 6297,- € nevyčerpané prostriedky z Úradu vlády účelovo určené na Projekt „ Šport detí a mládeže 

v Košeci“  

- 21,45,- €  -  výnosy z prostriedkov poskytnutých zo ŠR v roku 2014, ktoré sme boli povinní odviesť do 

ŠR, 
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- 6.744,- €  -  finančné prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv, ktorý je vlastník povinný tvoriť 

v zmysle § 18zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách  na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

 

Na základe uvedených skutočností je v návrhu Záverečného účtu obce za rok 2014 navrhnutá 

tvorba rezervného fondu za rok 2014 vo výške upraveného prebytku vo výške 93 844,76 €  

 

O použití prebytku  rozpočtu  v súlade s  §16 ods.6 zákona č. 283/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní 

Záverečného účtu obce za rok 2014. 

 

Z uvedeného ustanovenia zákona vyplýva, že na účely tvorby peňažných fondov pri 

usporiadaní prebytku rozpočtu obce  sa z prebytku vylúčia prostriedky vymedzené v tomto 

ustanovení zákona a následne  takto upravený prebytok rozpočtu obce je zdrojom rezervného 

fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. 

 

 

4. Bilancia aktív a pasív 

 

Východiskovým dokumentom pre návrh Záverečného účtu obce za rok 2014 v časti bilancia aktív a pasív 

obce je výkaz účtovnej závierky SÚVAHA  k 31.12.2014.  

Predložený návrh Záverečného účtu obce za rok 2014 obsahuje informácie o zložení aktív (majetku) a pasív 

(vlastné imanie a záväzky) a to k 1.1.2014 ako začiatočný stav a k 31.12.2014 ako konečný stav vyjadrený 

v celých €. 

 

  STAV k 31.12.2014 STAV k 31.12.2013 

AKTÍVA   

Bezprostredne 
predchádzajúce 

obdobie 

NEOBEŽNÝ MAJETOK 2 900 533 2 633 954 

dlhodobý nehmotný maj. 9 240 7 740 

dlhodobý hmotný maj. 2 554 366 2 289 287 

dlhodobý finančný maj. 336 927 336 927 

OBEŽNÝ MAJETOK 286 119 269 793 

zásoby 1 569 1 077 

zúčtovanie medzi subj.VS 3 245 14 058 

dlhodobé pohľadávky 0 0 

krátkodobé pohľadávky 28 891 31 587 

finančné účty 252 414 223 071 

poskytnuté fin.výpomoci 0 0 

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 8 647 7 633 

AKTÍVA spolu 3 195 299 2 911 379 
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  STAV k 31.12.2014 

STAV k 31.12.2013 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
obdobie 

PASÍVA     

VLASTNÉ IMANIE 1 823 340 1.454.323 

oceňovacie rozdiely 0 0 

fondy 0 0 

výsledok hosp. z min.rokov 1 772 101 1.423.952 

HV r. 2014 51 239 30.371 

ZÁVAZKY 488 001 514.554 

rezervy 5 672 9.281 

zúčtovanie so subj.VS 6 593 16.600 

dlhodobé záväzky 310 666 287.258 

krátkodobé záväzky 47 324 47.143 

bankové úvery 117 746 154.272 

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 883 958 942.502 

PASÍVA spolu 3 195 299 2.911.379 

 

Predložený návrh Záverečného účtu obce za rok 2014 sa zhoduje s výkazom Súvaha k 31.12.2014, ktorý je 

súčasťou účtovnej závierky za rok 2014. 

Z uvedených dokumentov je dodržaná bilancia aktív a pasív, t.z. že aktíva a pasíva sa rovnajú. 

 

 

5. Rezervný fond  

  

      Obec vytvára rezervný fond v súlade s ustanoveniami zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 

      Obec v súlade s ustanovením §15 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v z.n.p vytvára Rezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však 10% 

z prebytku rozpočtu zisteného podľa §16 ods.6 tohto zákona. 

 

Predložený návrh  Záverečného účtu obce za rok 2014 obsahuje informácie o stave rezervného fondu k 1.1.2014 

(začiatočný stav rozpočtového roka), o prírastkoch a úbytkoch počas rozpočtového obdobia roka 2014 

a informáciu o stave RF k 31.12.2014 (konečný stav rozpočtového roka).  
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Predložený návrh Záverečného účtu obce za rok 2014 obsahuje tieto informácie aj v prípade sociálneho fondu, 

ktorého tvorbu a použitie upravuje Kolektívna zmluva. 

 

Počas rozpočtového roka 2014 sa použili prostriedky z rezervného fondu a to na splácanie istín úveru, 

rekonštrukcia VO, PD, územný plyn na základe uznesenia č.6/2014 zo dňa 3.3.2014 a č.94/2014 a č.106/2014 zo 

dňa 27.8.2014. 

 

 

Prehľad o stave a vývoji dlhu 

 

Predložený návrh Záverečného účtu obce za rok  2014 obsahuje informácie o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 

čím si obec splnila zákonnú povinnosť v zmysle ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v z.n.p. a tieto informácie vypovedajú o pravdivej skutočnosti k uvedenému obdobiu. 

 

Dlhodobé záväzky obce uvedené na r.140 súvahy stúpli oproti bezprostredne predchádzajúcemu obdobiu  

z výšky 287.258.14,- € na 310.666.10,- €, z čoho úver ŠFRB predstavuje  k 31.12.2014 nesplatenú výšku istiny  

278.524,- €  . Záväzky voči ŠFRB nie sú predmetom posudzovania stavu dlhu. Táto skutočnosť má informatívny 

charakter. 

 

Zostatok splátok na technologické zariadenie (sypač BBS 1000E, radlica PKV 172, zametač SZ 1600), na 

ktorého kúpu uzatvorila obec lízingovú zmluvu je k 31.12.2014 vo výške 5.850,59,-€ 

 

Bankové úvery obce uvedené na r. 173 súvahy klesli oproti bezprostredne predchádzajúcemu obdobiu z výšky 

154.272,21,-€  na výšku nesplatenej istiny k 31.12.2014 = 117.745,65 €  (pokles o splátky istín z úverov v roku 

2014 = 36.526,56 €).  

 

Preverenie stavu zadĺženosti  -   Stav úverov  a kontrola stavu zadlženosti  

 

Podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy má obec povinnosť dodržiavať zákonom 

stanovené limity v súvislosti so zadĺženosťou obce, a to pri prijímaní alebo navyšovaní úverového zaťaženia 

obce, vhodné vždy k 31.12. príslušného  rozpočtového roka. Zákonom stanovené limity sú: 

 
Obec môže na plnenie úloh prijať návratné zdroje financovania len ak : 

h) celková suma dlhu neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka 

i) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania , vrátane úhrady výnosov neprekročí 

25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka.  

Do celkových dlhov sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých z bývalých štátnych fondov a z úveru 

poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov. 

Test :  h/   60% BP :      1.227.173 x 60% = 736.304,- € 

 i/   25% BP:      1.227.173x 25 % = 306.793,- € 

a)Celková suma dlhu k 31.12.2014  je v sume 117.745,- eur . – podmienka je splnená. 

b) Suma ročných splátok bola v roku 2014  v sume 38.027,- eur – podmienka splnená  
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6. Podnikateľská činnosť 

 

Predložený návrh Záverečného účtu obce za rok 2014 obsahuje údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej 

činnosti. 

Obec v roku 2014 vykonávala podnikateľskú činnosť na základe živnos. oprávnenia č.OŽP-C/2007/02153-

2/CR1. 

Z výkonu podnikateľskej činnosti dosiahla v roku 2014 stratu vo výške:  - 3136,- €. 

 

 

Predložený návrh Záverečného účtu obce za rok 2014 vo svojom obsahu konštatuje, že obec nie je 

zriaďovateľom príspevkovej organizácie, že obec v roku 2014 neposkytla žiadne záruky. 

 

7. Finančné usporiadanie vzťahov voči ostatným subjektom 

 

 V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  obec v návrhu Záverečného účtu obce za rok 2014 finančne 

usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k: 

a/ zriadeným a založeným PO 

b/ ostatným PO a FO – podnikateľom 

c/ štátnemu rozpočtu 

d/ štátnym fondom 

e/ rozpočtom iných obcí 

f/ rozpočtom VÚC 

Finančné vzťahy s uvedenými sú nasledovné: 

 

 

 

a/  finančné usporiadanie voči zriadeným PO, t.j. rozpočtovým organizáciám: 

-  prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 

 

 

 

Rozpočtová 

organizácia 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostiedkov 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

Rozdiel-vrátenie 

ZŠ s MŠ 245.585,09 245.569,50 15,59 

ZUŠ Košeca    84.422,80   84.420,15    2,65 
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b/  finančné usporiadanie voči ostatným PO a FO - podnikateľom: 

Obec v roku 2014  poskytla dotácie z rozpočtu obce v súlade s VZN č. 1/2012 o podmienkach poskytovania 

dotácií PO, FO – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb a to na všeobecne prospešný alebo 

na verejnoprospešný účel.  

 

 

 

P.č. 

Žiadateľ dotácie 

Suma poskytnutých 
finančných 
prostriedkov v € 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov v € 

Rozdiel 

1 ŠK - Nozdrovice      500       500 0 

2 FK Košeca 10.700 10.700 0 

3 Odbor klubu ST Košeca  1.500    1.500 0 

4 ZO  únie žien  v Košeci  1.500    1.500 0 

5 Združenie záhradkárov 

Košeca 

     400       400 0 

6 ZO SZZP Ilava      100       100 0 

7 Klub dôchodcov Košeca     500       500 0 

8 ZO SZZP športové hry       50           0 50 

9 Slovenský rybársky zväz    200       200 0 

10 RZ pri ZŠ s MŠ Košeca     550        550 0 

11 Stredisko evanjelickej 
diakonie 

  6000       6000 0 

                                           SPOLU:                         22.000                              21.950                       50 

 

Podľa uvedenia v návrhu Záverečného účtu obce za rok 2014 obec uviedla, že všetky poskytnuté dotácie z 

rozpočtu obce boli vyúčtované. 

 

c/ finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a subjektom mimo verejnej správy: 

 

 

 

P.č. Poskytovateľ Účelové 
určenie 
grantu, 
transferu- 
kapitálové 
výdavky v € 

Suma 
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov 
v € 

Suma 
skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov 

Rozdiel 

1 MF SR FP poskytnuté 
v r. 2013, použité 
v r.2014 

Rekonštrukcia 
telocvične ZŠ 
s MŠ 

0 15.000 -15.000 
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P.č. Poskytovateľ Účelové určenie 
grantu, transferu- 
bežné výdavky v € 

Suma 
poskytnutýc
h finančných 
prostriedkov 
v € 

Suma 
skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedko
v 

Rozdiel 

1 MV SR Evidencia obyvat.-
REGOB 

            828,96         828,96           0,00 

2 MDV a RR SR Spoločný stavebný 
úrad 

         2.336,16       2336,16           0,00 

3 MV SR Školstvo     371.331,02  371.035,27       295,75 

4 Správa katastra ROEP               41,69            41,69            0,00 

5 MV SR Matrika          3.905,31        3905,31            0,00 

6 ÚPSVaR Trenčín Stravné pre deti v HN          1.062,90        1012,05          50,85 

7 MV SR Dotácia na životné 
prostredie 

            235,37          235,37            0,00 

8 ÚPSVa R Trenčín Školské potreby pre 
deti v HN 

         249,00          249,00            0,00 

9 MDVaRR SR Dotácia na pozemné 
komunikácie 

          108,52          108,52            0,00 

10 MV SR Dotácia na skladníkov 
CO materiálu 

          348,00          348,00            0,00 

11 MV SR Dotácie na povodne        2.196,78 2.196,78            0,00 

12 MV SR voľby        8.613,76 7.453,9    1.159,86 

13 MV SR FP 
poskytnuté 2013, 
použité v 2014 

Školenie pre členov 
DHZ 

               0,00 1.290,00  -1.290,00 

14 MPSV a R SR Rozvoj miestnej 
zamestnanosti 

        7.147,62 7.147,62           0,00 

15 Úrad vlády SR Šport detí a mládeže- 
profilové obecné 
športy 

        6.297,00 0,00    6.297,00 

16 ÚPSV a R TN pohrebné              79,67 79,67           0,00 

 

 

d/finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí: 

 

 

Obec 

Suma poskytutých 
finanč. prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých 
finančných  
prostriedkov 

Rozdiel 

Mesto Ilava – 

stavebný úrad 

437,84 437,84 0,00 

Opatrovateľ. služba                       1.408,00 1.408,00 0,00 
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8. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

 programového rozpočtu 

 

 Obec vo svojom návrhu Záverečného účtu obce za rok 2014 splnila povinnosť a uviedla v návrhu 

hodnotenie plnenia programov obce, nakoľko obec mala schválený Programový rozpočet, ktorý bol rozdelený do 

9 programov.  

  

P.č. Názov programu Rozpočet 
Čerpanie 
výdavkov 

% čerpania 
výdavkov 

%-ny podiel 
na 
výdavkoch 
obce 

1 Administratíva  
a prenesený výkon ŠS 

    215.734,69     209.259,73 97,00% 18,01% 

2 Externé služby obce       27.462,00       24.063,60 87,63% 2,07% 

3 Ochrana obyvateľstva         8.488,00         6.636,05 78,18% 0,57% 

4 Vzdelávanie     703.160,69     702.416,70 99,89% 60,46% 

5 Obecná  infraštruktúra       61.346,00       45.039,65 73,42% 3,88% 

6 Starostlivosť o život. 
prostredie 

    100.987,62       84.887,82 84,06% 7,31% 

7 Kultúra a šport       26.875,00       25.356,02 94,35% 2,18% 

8 Sociálna oblasť       23.932,02       22.757,12 95,09% 1,96% 

9 Investičná činnosť obce     106.211,00       41.323,70 38,91% 3,56% 

 SPOLU 1.274 197,02 1.161 740,39         100% 

 

Obec si z tohto dôvodu splnila svoju zákonnú povinnosť. 

 

9. ZÁVER - Odporučenie 

 

 Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti odporúčam  naďalej dodržiavať zákon č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. najmä v časti schvaľovania rozpočtu obce na rok 2014 

dodržať zákonnú povinnosť programového rozpočtu, ďalej dodržiavať ustanovenia tohto zákona v súvislosti 

s výkonom predbežnej finančnej kontroly a následne schvaľovanie rozpočtových opatrení na základe ktorých 

budú po schválení realizované zmeny rozpočtu.  

Naďalej dodržiavať ostatné všeobecné právne predpisy SR, nariadenie obce a osobitné predpisy. 

 

 Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti odporúčam Obecnému zastupiteľstvu v Košeci  prerokovanie 

Záverečného účtu Obce Košeca za rok 2014  uzavrieť s výrokom: 

 

celoročné hospodárenie sa schvaľuje   BEZ  VÝHRAD 

 

 Nepredkladám Obecnému zastupiteľstvu 

návrh 

 

na prijatie opatrení, nakoľko neboli zistené  nedostatky 

 

 



14 
 

Košeca, dňa 19.05.2015 

 

Alena Dobrodejová 

hlavná kontrolórka obce Košeca 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa:................................. 

 

Zvesené dňa: 

Schválené dňa: 

 


