
STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY  

K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE HORNÝ PIAL  

ZA ROK 2013 
 

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

predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Horný Pial za rok 2013. 

 Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Horný Pial za rok 2013 (ďalej len 

„stanovisko“) som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce Horný Pial za 

rok 2013 a na základe finančných a účtovných výkazov vyhotovených obcou k 31.12.2013. 

A.  VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU 

ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

 Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu záverečného účtu 

obce Horný Pial za rok 2013 (ďalej len „návrh záverečného účtu“) z dvoch hľadísk: 

A.1   Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu 

A.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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“). 

A.1.2   Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 

 Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej 

lehote v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

A.1.3   Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce 

 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.  

A.2   Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu 

 Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti v súlade s § 16 ods. 5 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy v platnom znení. Obsahuje 

najmä: 

a) bilanciu aktív a pasív k 31.12.2013,  

b) údaje o rozpočte obce na rok 2013,  

c) rozbor plnenia príjmov za rok 2013, 

d) rozbor čerpania výdavkov za rok 2013, 

e) hodnotenie plnenia programov obce, 

f) tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu, 

g) finančné vysporiadanie vzťahov,   

h) prehľad o stave a vývoji dlhu,  

i) použitie prebytku hospodárenia za rok 2013. 
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 Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle Opatrenia MF 

SR č. MF-0101752004 – 42, ktorým sa ustanovuje  druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia, 

ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov  územnej samosprávy. 

B.   ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

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.   

B.1   Rozpočtové hospodárenie 

 Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený obecným 

zastupiteľstvom (ďalej len „OZ“) dňa 13.12.2012 uznesením OZ č. 32/2012. 

 Rozpočet na rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako 

prebytkový, prebytok bežného rozpočtu bol naplánovaný vo výške + 5 368,00 €. Kapitálový rozpočet 

bol zostavený s nulovými hodnotami na oboch stranách, príjmovej i výdavkovej.  

 Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2013 zmenený 4 krát, rozpočtovým 

opatrením starostu v súlade s príslušným prijatým predpisom Rozpočtové pravidlá obce Horný Pial. 

1. zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 1/2013  zo dňa 30.06.2013 

2. zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 2/2013 zo dňa 30.09.2013 

3. zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 3/2013 zo dňa 15.11.2013 

4. zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 4/2013 zo dňa 31.12.2013 

 Porovnanie schváleného rozpočtu a rozpočtu po vykonaných rozpočtových opatreniach v €: 

 Schválený rozpočet  Rozpočet po zmenách Skutočnosť 

Bežný rozpočet    

Príjmy 66 260,00 68 786,00 74 731,43 

Výdavky 66 260,00 64 226,00 64 511,99 

Bežný rozpočet 0,00 + 4 560,00 + 10 219,44  

Kapitálový rozpočet    

Príjmy  500,00 500,00 330,00 

Výdavky 5 500,00 5 500,00 4 664,49 

Kapitálový rozpočet - 5 000,00 - 5 000,00 - 4 334,49 

Výsledok rozpočtového 
hospodárenia 

- 5 000,00 - 440,00 + 5 884,95 

    

Finančné operácie    

Príjmy 5 000,00 5 000,00 4 495,85 

Výdavky 0,00 4 560,00 4 692,11 

Rozdiel finančných operácií + 5 000,00 + 440,00 - 196,26 

    

Celkové príjmy 71 760,00 74 286,00 79 557,28 

Celkové výdavky 71 760,00 74 286,00 73 868,59 

Rozdiel  0,00 0,00 + 5 688,69 

 

B.1.1   Plnenie rozpočtu príjmov 

 Do kategórie príjmov rozpočtu obce zaraďujeme: daňové príjmy (miestne dane a podielová 

daň) a nedaňové príjmy (príjmy v vlastného podnikania, užívateľské poplatky, príjmy z vlastnej 

správnej činnosti), cudzie návratné príjmy (komunálne úvery, emisia komunálnych obligácií, 

komunálny lízing),cudzie nenávratné príjmy (dotácie) a kapitálové príjmy. Súčasťou rozpočtu sú aj 

príjmové finančné operácie, ktoré však nie sú súčasťou príjmov rozpočtu obce.  
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 Obec v roku 2013 plnila rozpočet príjmov nasledovne v tis. €: 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť % 

Bežné príjmy 66 260,00 68 786,00 74 731,43 108,64 

Kapitálové príjmy 500,00 500,00 330,00 66,00 

 

B.1.1.1   Plnenie rozpočtu bežných príjmov  

 Bežné príjmy predstavujú vlastné príjmy (daňové a nedaňové) a cudzie príjmy (granty 

a transfery); ich plnenie bolo v roku 2013 nasledovné v €: 

Daňové príjmy 

 Najväčší podiel na celkovom objeme daňových príjmov má výnos dane poukazovanej územnej 

samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu. Jej vývoj od roku 2010 dokumentuje 

nasledovná tabuľka v €. 

Podielová daň, rok Rozpočet Skutočnosť 

2010 34 677,00 29 549,34 

2011 31 700,00 34 248,61 

2012 36 800,00 34 934,53 

2013 33 000,00 37 432,83 

 

 Obci boli zo strany štátu poukázané podielové dane zo štátneho rozpočtu vo výške 37 432,83 €, 

čo je o 4 432,83 € viac, ako bola zverejnená výška podielových daní pre mestá a obce zo strany 

Ministerstva financií SR na rok 2013.  

 Vývoj dane z nehnuteľností v sledovanom období v €: 

Daň z nehnuteľností, rok Schválený rozpočet Skutočnosť 

2010 14 220,00 14 576,92 

2011 14 430,00 14 869,38 

2012 14 580,00 14 698,84 

2013 14 700,00 14 649,76 

 

 Najväčší podiel na dani z nehnuteľností má daň z pozemkov. 

130 Dane za špecifické služby v € 2010 2011 2012 2013 

Daň za psa 
Daň za ubytovanie 
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 
Daň za jadrové zariadenia 

6 854,16 11 234,40 11 942,75 12 893,81 

 

Nedaňové príjmy 

 Ide o príjmy z podnikania a vlastníctva majetku a príjmy z administratívnych a iných 

poplatkov. Plnenie nedaňových príjmov, a to tak vlastných príjmov z podnikania a vlastníctva majetku, 

ako aj poplatkov je za rok 2013 nižšie ako v roku 2012. 

 Plnenie nedaňových príjmov a porovnanie s minulými rokmi v €: 

Nedaňové príjmy v € 2010 2011 2012 2013 

210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 1 194,68 1 369,93 1 502,88 1 872,65 

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a 
platby 

4 088,18 3 061,50 1 018,42 3 278,99 

240 Úroky z účtov finančného hospodárenia 6,88 5,37 7,09 234,78 

290 Ostatné nedaňové príjmy: 631,49 9 807,45 1 966,46 574,85 

Spolu 5 921,23 14 244,25 4 494,85 5 961,27 
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Granty a transfery 

 Ide o príjmy získané v rámci sektoru verejnej správy, sú to príjmy účelovo určené na 

financovanie preneseného výkonu štátnej správy; dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR, zo samosprávneho kraja, Ministerstva financií SR a Štátneho rozpočtu SR. 

V roku 2013 boli obci poskytnuté transfery a granty vo výške 3 784,76 €. 

v € 2010 2011 2012 2013 

300 Granty a transfery - skutočnosť 2 473,00 11 412,73 1 966,46 3 784,76 

 

B.1.1.2   Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov 

v € 2010 2011 2012 2013 

Kapitálové príjmy - skutočnosť 69 690,99 0,00 400,00 330,00 

 

B.1.2   Plnenie rozpočtu výdavkov 

 Obec v roku 2013 čerpala výdavky nasledovne v €: 

 Schválený rozpočet Skutočnosť % 

Bežné výdavky 64 226,00 64 511,99 100,45 

Kapitálové výdavky 5 500,00 4 664,49 84,81 
 

B.1.2.1   Plnenie rozpočtu bežných výdavkov 

 Schválený rozpočet bežných výdavkov bol zmenený v priebehu roka 2013 jednou zmenou 

rozpočtu a tromi rozpočtovými opatreniami starostu. Čerpanie bežných výdavkov bolo v skutočnosti 

k 31.12.2013 vo výške 64 511,99 €. 

 V roku 2013 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie a transfery. Tieto finančné prostriedky 

sú prísne účelové, obec ich poskytuje zo svojho rozpočtu na presne (zákonom alebo zmluvou) 

vymedzený účel. 

 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej rozpočtovej klasifikácie v €: 

Názov Rozpočet Skutočnosť % 

Výdavky verejnej správy 48 240,00 48 639,18 100,83 

Ekonomická oblasť 940,00 937,53 99,74 

Ochrana pre požiarmi 50,00 73,10 146,20 

Správa a údržba ciest 469,00 477,36 101,78 

Nakladanie s odpadmi 4 460,00 4 435,98 99,46 

Rozvoj obce  950,00 792,63 83,43 

Verejné osvetlenie 2690,00 2 686,64 99,88 

Rekreácia a šport 3 020,00 3 140,66 104,00 

Kultúra 2 740,00 2 702,42 98,63 

Cintorín a dom smútku 370,00 350,49 94,73 

Vzdelávanie – základné vzdelanie 57,00 57,00 100,00 

Vzdelávanie zamestnancov 240,00 219,00 91,25 

Sociálne zabezpečenie 0,00 0,00 0,00 

Spolu 64 226,00 64 511,99 x 

 Z čerpania bežných výdavkov vyplýva, že na niektorých odvetviach bol rozpočet výdavkov 

prečerpaný a na niektorých nebol vyčerpaný, ale pôvodný rozpočet bol postavený verne vzhľadom ku 

skutočnému plneniu rozpočtu. 
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B.1.2.2   Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov 

 Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov bolo vo výške 4 664,49 €, bol zmenený vykonanými 

a schválenými zmenami rozpočtu uvedenými v nasledovnej tabuľke. 

 Čerpanie kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie v €: 

 

Názov Rozpočet Skutočnosť % 

Správa a údržba ciest 2 500,00 1 905,49 76,22 

Rozvoj obce 3 000,00 2 759,00 91,97 

Spolu 5 500,00 4 664,49 x 

 

B.1.3   Finančné operácie 
 Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody peňažných fondov 

a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj 

poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu a ich splátky, vystavené a prijaté 

zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov 

a výdavkov rozpočtu obce.  

Príjmové finančné operácie  v €: 

 Rozpočet Skutočnosť 

Príjmové finančné operácie v € 5 000,00 4 495,85 

Výdavkové finančné operácie  v €: 

 Upravený rozpočet Skutočnosť 

Výdavkové finančné operácie v € 4 560,00 4 692,11 

B.1.4   Výsledok rozpočtového 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.  

 

 Schválený rozpočet  Rozpočet po zmenách Plnenie rozpočtu 

Bežný rozpočet    

Príjmy 66 260,00 68 786,00 74 731,43 

Výdavky 66 260,00 64 226,00 64 511,99 

Bežný rozpočet 0,00 + 4 560,00  + 10 219,44 

Kapitálový rozpočet    

Príjmy  500,00 500,00 330,00 

Výdavky 5 500,00 5 500,00 4 664,49 

Prebytok/Schodok 
kapitálového rozpočtu 

- 5 000,00 - 5 000,00 - 4 334,49 

Prebytok rozpočtu - 5 000,00 - 440,00 + 5 884,95 

 

 Podľa § 16 ods. 6 až 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ak možno 

použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené prostriedky 

v predchádzajúcom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného 

predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku 

rozpočtu z tohto prebytku vylučujú.  
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 Podľa § 16 ods. 6 až 8 a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy, obec skončila rozpočtové hospodárenie v rámci bežného a kapitálového rozpočtu v roku 

2013 s prebytkom vo výške 5 884,95 €. 

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o vývoji výsledku rozpočtového hospodárenia obce 

v minulých rokoch v €: 

Rok 2010 2011 2012 2013 

Príjmy rozpočtu obce BP + KP 129 065,69 86 009,37 66 831,21 75 061,43 

Výdavky rozpočtu obce BV + KV 211 872,40 77 497,00 69 570,88 69 176,48 

Výsledok rozpočtového hospodárenia 
obce 

- 82 806,71 + 8 512,37 - 2 739,67 + 5 884,95 

 

B.2   Bilancia aktív a pasív 

V súlade s § 2 ods. 4 písm. i) až j zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení sú:  

Aktíva – očakáva sa, že v budúcnosti povedú k zvýšeniu ekonomických úžitkov; aktíva tvoria majetok 

a iné aktíva. Iným aktívom je časť aktív účtovnej jednotky, ktoré nespĺňajú podmienky na ich 

zaúčtovanie na účtoch hlavnej knihy a ktoré sa vykazujú v účtovnej závierke v poznámkach. 

Aktíva, t. j. majetok spolu krytý pasívami, t. j. zdrojmi krytia, podľa účtovnej závierky predstavujú:   

Aktíva Konečný zostatok k 31.12.2013 v celých EUR 

Aktíva spolu 435 268,78 

 

V súlade s § 2 ods. 4 písm. k) až l) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení sú:  

Pasíva – pasívami sú zdroje majetku, ktoré predstavujú celkovú sumu záväzkov účtovnej jednotky 

vrátane iných pasív a rozdielu majetku a záväzkov. Iným pasívom povinnosť účtovnej jednotky, ktorá 

nespĺňa podmienky na jej zaúčtovanie na účtoch hlavnej knihy a ktorá sa vykazuje v účtovnej závierke 

v poznámkach. 
 

Pasíva Konečný zostatok k 31.12.2013 v celých EUR 

Pasíva spolu 435 268,78 

 

B.3   Prehľad o stave a vývoji dlhu 

 V zmysle ustanovenia  § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v zn. n. p. obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania len ak: 

 

a) celková suma dlhu mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

roka 

- skutočné bežné príjmy k 31.12.2012 boli vo výške 66 431,21 €  

- stav bankových úverov k 31.12.2013 bol vo výške 3 200,50 €    

- celková suma dlhu k 31.12.2013 predstavuje 4,82 %.    

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady úrokov neprekročí     

25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka 

- ročné splátky vrátane úrokov k 31.12.2013 boli vo výške 4 846,76 € 

- skutočné bežné príjmy k 31.12.2012 boli vo výške 66 431,21 €  

- suma ročných splátok vrátane úhrady úrokov oproti skutočným bežným príjmom 

predchádzajúceho rozpočtového roka predstavuje  7,30 %.  
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B.4  Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 
 

 Obec Horný Pial nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti zriadenú žiadnu príspevkovú 

organizáciu. 

 

B.5  Údaje o hospodárení obchodných spoločností s majetkovým 

podielom obce Horný Pial 
 

Obec Horný Pial nemá majetkový podiel v žiadnej obchodnej spoločnosti. 

 

B.6  Tvorba a použitie fondov 

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

neskorších predpisov zdrojmi peňažných fondov môžu byť najmä: 

a) prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok, 

b) prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení, 

c) zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových 

finančných operácií s výnimkou zostatkov nepoužitých návratných zdrojov financovania. 

Rezervný fond 

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

samosprávy v znení neskorších predpisov vyplýva obci povinnosť tvoriť rezervný fond prídelom 

z prebytkového výsledku rozpočtového hospodárenia.  Vedie sa na samostatnom bankovom účte 

a o jeho použití rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 
Tvorba rezervného fondu v € 2013 

Počiatočný stav k 1.1. 1 377,59 

Tvorba rezervného fondu 0,00 

Čerpanie prostriedkov fondu v roku 0,00 

Zostatok k 31.12. 1 377,59 

 

Sociálny fond 

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

vykazovaný stav bol nasledovný:  

Sociálny fond v € 2013 

Počiatočný stav k 1.1. 719,87 

Tvorba sociálneho fondu 162,25 

Čerpanie prostriedkov fondu v roku  66,00 

Zostatok k 31.12. 816,12 

 

 

B.7   Výsledok hospodárenia obce Horný Pial k 31.12.2013 

 
 Výsledok hospodárenia obce Horný Pial k 31.12.2013 bol zistený v účtovníctve ako rozdiel 

výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 – výnosy a nákladov účtovaných na účtoch účtovej 

triedy 5 – náklady.  
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 2010 2011 2012 2013 

Účtová trieda 6 celkom 130 006,62 223 475,92 66 011,73 86 361,95 

Účtová trieda 5 celkom 105 163,91 92 167,24 83 045,43 110 009,84 

Účtovný výsledok hosp. (tr. 6 – tr. 5) 24 842,71 131 308,68 - 17 033,70 - 23 647,89 

 

B.8   Finančné usporiadanie vzťahov 

 Obec Horný Pial k 31.12.2013 usporiadala finančné vzťahy v súlade s § 16 ods. 2 zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy voči štátnemu rozpočtu a rozpočtu 

VÚC. Obec Horný Pial neposkytla dotácie právnickým a fyzickým osobám. 

B.9   Údaje o podnikateľskej činnosti 
 

 Obec v roku 2013 nevykonávala podnikateľskú činnosť. 

 

 

Záver 

Návrh záverečného účtu Obce Horný Pial za rok 2013 je spracovaný v súlade s príslušnými 

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

p.  a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona. 

Návrh záverečného účtu Obce Horný Pial za rok 2013 v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p.  a § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v zn. n. p. bol zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v meste obvyklým. 

Riadna účtovná závierka za rok 2013 a hospodárenie obce za rok 2013 v súlade s § 9 ods. 4  

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. a § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn. n. p. budú v zmysle § 19 ods. 3 Z. č. 431/2002 

Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov  overené audítorom do konca kalendárneho roka 

2014. 

Účtovná závierka za rok 2013 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v zn. n. p. Účtovná závierka za rok 2013 vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach 

finančnú situáciu Obce Horný Pial za rok 2013 k 31.12.2013 a výsledok hospodárenia za uvedený rok 

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

V zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej  

samosprávy v zn. n. p. odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu 

záverečného účtu Obce Horný Pial za rok 2013 výrokom 

 

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad 

 

V Hornom Piale dňa 12.05.2014                          

   Mgr. Soňa Šuranská 

             hlavná kontrolórka  

              Obce Horný Pial 


