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Hlavná kontrolórka Obce Horný Pial 

Stanovisko k návrhu Záverečného účtu Obce Horný Pial za rok 2012 

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

 

p r e d k l a d á m 

 

stanovisko k návrhu Záverečného účtu Obce Horný Pial za rok 2012. 

 

 Stanovisko k návrhu Záverečného účtu Obce Horný Pial som spracovala na základe 

predloženého návrhu Záverečného účtu Obce Horný Pial za rok 2012, ktorý bol zverejnený na 

úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce v súlade s § 9 ods. 2 Z. č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení. 

 

I. Východiská spracovania stanoviska k návrhu Záverečného účtu  

Obce Horný Pial za rok 2012 

 

 Východiskovými podkladmi pre spracovanie stanoviska boli finančné a účtovné výkazy,  

najmä: 

 - Súvaha k 31.12.2012, 

 - Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012, 

 - Poznámky k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2012. 

 

I.1 Zákonnosť predloženého návrhu Záverečného účtu Horný Pial za rok 2012 

 

 Návrh Záverečného účtu Obce Horný Pial za rok 2012 (ďalej len „návrh záverečného účtu“) 

bol spracovaný v súlade so zákonom č.: 

 

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

 - 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p., 

 - a ostatnými súvisiacimi právnymi normami. 

 

I.2 Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 

 

 Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce, internetovej stránke 

obce v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením obecným 

zastupiteľstvom v súlade s § 9 ods. 2 Z. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. a s § 16 ods. 

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

 

I.3 Dodržanie povinnosti overenia účtovnej závierky auditom 

 

 Obec Horný Pial má povinnosť podľa § 9 ods. 4 Z. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. 

n. p. a podľa § 16 ods. 3 Z. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn. n. 

p. , dať si overiť účtovnú závierku. V zmysle § 19 ods. 3 Z. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov účtovná závierka účtovnej jednotky musí byť audítorom overená do jedného 

roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje.  

 

I.4 Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu – náležitosti návrhu 

záverečného účtu 

 

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

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Obsahuje najmä údaje o 
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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 a i. 

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

MF SR č. MF-0101752004 – 42 (v znení MF/008978/2006-421, MF/009212/2009-421, 

MF/021218/2011, 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. 

 Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa § l6 ods. 5 Z. č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, a to 

údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 cit. zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, 

bilanciu aktív a pasív, údaje o plnení rozpočtu obce, hodnotenie plnenia programov obce, tvorba 

a použitie fondov, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o usporiadaní výsledku hospodárenia. 

 Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a prehľad o poskytnutých zárukách 

podľa jednotlivých príjemcov návrh rozpočtu neobsahuje, pretože obec nevykonáva podnikateľskú 

činnosť a neposkytlo žiadne záruky v zmysle všeobecných právnych predpisov. 

 

II. Údaje o plnení rozpočtu 

 

 Finančné hospodárenie Obce Horný Pial sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením 

obecného zastupiteľstva číslo 30/2011 prijatého na dňa 16.12.2011. Návrh rozpočtu bol zverejnený 

na úradnej tabuli obce dňa 29.11.2011. 

 

 Schválený rozpočet Obce Horný Pial bol v priebehu roka upravovaný na základe 

rozpočtových opatrení: 

-  č. 1/2012 dňa 26.09.2012,   č. 2/2012 dňa 12.11.2012,  č. 3/2012 dňa 12.11.2012, 

-  č. 4/2012 dňa 12.11.2012,   č. 5/2012 dňa 13.12.2012. 

 

 

 
Schválený rozpočet 

k 1.1.2012 

Plnenie rozpočtu 

k 31.12.2012 

Bežný rozpočet   

Príjmy 67 290,00 66 431,21 

Výdavky 66 690,00 62 035,74 

Kapitálový rozpočet   

Príjmy 0,00 400,00 

Výdavky 11 600,00 7 535,14 

Finančné operácie   

Príjmy 11 000,00 7 235,52 

Výdavky 0,00 0,00 
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III. Tvorba a použitie fondov 

 

 V zmysle § 15 ods.1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy Obec Horný Pial tvorila dva peňažné fondy: 

 

1 Rezervný fond 

 V súlade s ustanovením § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. vyplýva obci tvoriť rezervný 

fond prídelom z prebytkového výsledku rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového 

rozpočtu bez finančných operácií. Rezervný fond bol v roku 2012 tvorený z prebytku hospodárenia  

za rok 2011 v sume 8 512,37 €. Obec čerpala prostriedky z tohto fondu v sume 7 235,52 € a tieto 

boli použité na pokrytie kapitálových výdavkov. 

 

2  Sociálny fond 

 Sociálny fond sa tvorí podľa § 3 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v zn. n. p. vo 

výške 1,25 % hrubých miezd zamestnancov. Prostriedky fondu boli čerpané v súlade so smernicou 

na tvorbu a čerpanie fondu. 

 

IV. Bilancia aktív a pasív 

 

 Aktíva k 31.12.2012   Pasíva k 31.12.2012 

Účtovná hodnota 694 597,04 
    Výsledok 

hospodárenia 

minulých rokov 

467 664,51 

Odpisy 231 463,83  Záväzky spolu 12 503,61 

Reálna hodnota 463 133,21 

 Výsledok 

hospodárenia 

bežného roku 

- 17 034,91 

  
 Vlastné imanie a 

záväzky 
463 133,21 

 

 

V.  Prehľad o stavu a vývoji dlhu a poskytnutých zárukách 

 

 Výdavky rozpočtového obdobia roku 2012 boli hradené z vlastných prostriedkov obce 

a prijatých dotácií. Obecný rozpočet je zaťažený jedným dlhodobým bankovým úverom 

k 31.12.2012 v sume 7 892,61 €.  

 Obec Horný Pial v roku 2012 neposkytla žiadne bankové záruky iným organizáciám alebo 

organizáciám. 

 
V. Výsledok hospodárenia 

 

 Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov 

ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo 

schodok rozpočtu. 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. prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel 

medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a 

výdavkami rozpočtu. Súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie. 

 Výsledkom hospodárenia obce Horný Pial je strata – 17 034,91 €. Výsledkom rozpočtového 

hospodárenia obce je schodok – 2 739,67 €. 

  

Obec Horný Pial v roku 2012 nevykonávala podnikateľskú činnosť a neposkytla záruky. 
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ZÁVER 

 

 Návrh záverečného účtu Obec Horný Pial za rok 2012 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. 

 Návrh záverečného účtu Obce Horný Pial za rok 2012 v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom 

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

najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým. 

 Účtovná závierka za rok 2012 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z. z. o účtovníctve v 

z. n. p. Účtovná závierka za rok 2012 vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach 

finančnú situáciu Obce Horný Pial za rok 2012 k 31.12.2012 a výsledok hospodárenia za uvedený 

rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. 

 V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam 

obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Horný Pial za rok 

2012 výrokom 

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad 

 

 

 

 

V Hornom Piale, dňa                    26.04.2013 

Zverejnené na úradnej tabuli  

a na domovskej stránke obce dňa   30.04.2013 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Soňa Šuranská 

 hlavná kontrolórka obce, v.r. 

 

 

 


