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   Stanovisko hlavného kontrolóra  

k záverečnému účtu obce Šurianky za rok 2014 
 

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

predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečnému účtu obce Šurianky za rok 

2014.  

 

Podkladom na vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2014 boli: 

 
- Rozpočet obce Šurianky na rok 2014 (schválený obecným zastupiteľstvom 

10.12.2013) 

- Úpravy rozpočtu na rok 2014  (schválené 3.9.2014 a 3.12.2014) 

- Návrh záverečného účtu za rok 2014 (zo dňa 30.4.2015) 

- Finančný výkaz o plnení rozpočtu a nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu 

verejnej správy k 31.12.2014 

- Individuálna účtovná závierka k 31.12.2014: Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01, Výkaz ziskov 

a strát Úč ROPO SFOV 2-01 a Poznámky 

- Záznamy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra J.Krajčovičovej, týkajúce sa 

obdobia roka 2014 

 

Východiská spracovania stanoviska k návrhu záverečného účtu obce 

 Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu obce Šurianky za rok 2014 

- Návrh záverečného účtu obce Šurianky za rok 2014 je spracovaný v súlade so 

zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov  

 

- Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce dňa 

13.5.2015, t.j. v zákonom stanovenej lehote najmenej 15 dní pred jeho schválením 

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

predpisov  a s §16 ods.9 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy 

 

- Návrh záverečného účtu obce za r.2014 je predložený na prerokovanie do obecného 

zastupiteľstva do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka, t.j. v súlade s §16 

ods.12 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

 

- Tiež si obec splnila povinnosť v zmysle §16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a dala si overiť účtovnú závierku k 31.12.2014  a dodržiavanie 
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ostatných povinností hospodárenia audítorom Ing.Palatickou (audit prebieha, nie je 

ukončený) 

Metodická správnosť zostavenia návrhu záverečného účtu obce Šurianky za rok 
2014 

- V zmysle §16 ods.5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje: 

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

klasifikáciou (bod 1., 2. a 3. Záverečného účtu) 

b) Bilanciu aktív a pasív (bod 7.) 

c) Prehľad o stave a vývoji dlhu (bod 8.) 

d) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií a ich pôsobnosti (obec nemá) 

e) Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa §7 ods.4 a §8 ods.5 v členení podľa 

jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou zverejnené iným spôsobom (bod 6.D.) 

f) Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti (bod 2. ods.2) písm a) 

g) Hodnotenie plnenia programov obce (obec nemá programový rozpočet) 

 

Spracovanie záverečného účtu 

- Obec postupovala podľa §16 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom 

hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu 

- Návrh záverečného účtu obce Šurianky za rok 2014 obsahuje: 

1. Rozpočet obce na rok 2014 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014 

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2014 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 

6. Finančné usporiadanie vzťahov  

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 

 

 Údaje o plnení rozpočtu 

Finančné hospodárenie obce Šurianky v roku 2014 sa riadilo rozpočtom, ktorý bol 
schválený obecným zastupiteľstvom uznesením č.29/2013 dňa 10.12.2013 a 2 
zmenami rozpočtu.  
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Rozpočet obce  
Rozpočet na rok 2014 

po zmenách 
Skutočnosť k 
31.12.2014 

Príjmy celkom 393 663,48 393 662,92 

z toho:     

Bežné príjmy 322 609,48 322 609,20 

Kapitálové príjmy 71 054,00 71 053,72 

Finančné príjmy 0,00 0,00 

Výdavky celkom 391 713,81 391 615,43 

z toho:     

Bežné výdavky 286 396,81 286 301,48 

Kapitálové výdavky 80 515,00 80 512,18 

Finančné výdavky 24 802,00 24 801,77 

Hospodárenie za r.2014 1 949,67 2 047,49 

 

 Bilancia aktív a pasív 

Konštatujem, že hodnota na strane aktív je spolu 2 795 372,05€ netto a na strane 
pasív je hodnota 2 795 372,05€. Vzájomná bilancia aktív a pasív je teda k 31.12.2014 
vo svojich zostatkových hodnotách a finančných objemoch vyrovnaná. 

 

 Prehľad o stave a vývoji dlhu 

 Obec Šurianky evidovala k 31.12.2014 záväzok voči ŠFRB vo výške 595 593,51€. 
 

 Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti obce 

 Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie. 
 

 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 nemá zriadenú právnickú osobu. 
 

 Podnikateľská činnosť obce 

 Obec Šurianky nevykonáva podnikateľskú činnosť. 
 

 

Záver 

Záverečný účet obce patrí medzi zásadné dokumenty. Jeho cieľom je podrobne 

informovať o hospodárení obce za uplynulý rok. Okrem hodnotiacej funkcie sa má 

stať zároveň východiskom budúcich rozhodnutí orgánov obce, zvlášť v oblasti 
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rozpočtu, financií a nakladania s majetkom obce. Zverejnením s možnosťou 

pripomienkovania sa záverečný účet následne stáva nástrojom komunikácie medzi 

samosprávou a obyvateľmi a nástrojom verejnej kontroly samosprávy. 

Nakoľko ku dňu vyhotovenia stanoviska hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce 

Šurianky za rok 2014 nebola účtovná závierka overená audítorkou, nebolo z mojej 

strany možné zaujať stanovisko k splneniu si povinnosti obce podľa §16 ods.3 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, z ktorého vyplýva povinnosť obce 

dať si overiť účtovnú závierku a ďalšie skutočnosti ustanovené podľa osobitného 

predpisu, ktorým je zákon č.369/1990 Z.z., §9 ods.4 o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  a dodržiavanie ostatných povinností hospodárenia. Z dôvodu  

prebiehajúceho auditu predpokladám, že overovanie účtovnej závierky audítorom 

Ing.Palatickou bude ukončené v zákonom stanovenom termíne. 

Pri zhodnotení spracovania záverečného účtu, pretože do funkcie hlavnej kontrolórky 

som bola zvolená od apríla 2015, som vychádzala z uskutočnených kontrol bývalou 

hlavnou kontrolórkou J.Krajčovičovou, ktorá nenašla pochybenie za rok 2014 

a vlastným overením záverečného účtu. Preto môžem konštatovať, že záverečný účet 

je spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami a  odporúčam návrh 

záverečného účtu schváliť ako je predložený s výrokom 

     „ bez výhrad “ 

 

Šurianky, 13.5.2015      

 

         Eva Stodolová 

         Hlavná kontrolórka 

 

 

 

 

 

 


