
 1 

OBEC  Oľšavka 

 

 

 

 

Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo  

Dňa  29. 06. 2021 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k návrhu záverečného účtu obce Oľšavka za rok 2020 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Predkladá:                                                                                            
                                          

Hlavný kontrolór   

Ing Vladimír Vaščák  

 

                                                                                                              Materiál obsahuje: 
 

                                                                                                              1. Návrh uznesenia 

                                                                                                              2. Dôvodovú správu  

                                                                                                              3. Materiál  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

1. Návrh na uznesenie  
 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu:  

 

Berie na vedomie:  

 
Odborné stanovisko  hlavného kontrolóra obce Oľšavka k  návrhu záverečného účtu obce za 

rok 2020.  

 

Dôvodová správa 

 

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

neskorších predpisov je úlohou hlavného kontrolóra obce vypracúvať odborné stanoviská k 

návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom 

zastupiteľstve.  

 

 

Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Oľšavka za rok 2020 

 
V súlade s § 18 f zák. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

predkladám 
odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce za rok 2020. 

 

Odborné stanovisko som spracovala  na základe predloženého návrhu záverečného účtu Obce   

za rok 2020, ktorého obsahom je: 

 

 1.    Rozpočet obce na rok 2020   

 2.    Rozbor plnenia príjmov za rok 2020  

 3.    Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020  

 4.    Prebytok/schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2020  

 5.    Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)   

 6.    Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020  

 7.    Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020   

             8.    Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám  

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

 9.    Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: 

        a) zriadeným a založeným  právnickým osobám 

        b) štátnemu rozpočtu  

        c) štátnym fondom 

        d) rozpočtom iných obcí 

        e) rozpočtom VÚC 

 

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok SR. Obec je právnická osoba , 

ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom . 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2020.  

Obec  v roku 2020 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších právnych predpisov. Obec  zostavila aj viacročný rozpočet tak, ako to od 
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roku  2007 stanovuje zákon a to na nasledujúce 3 roky. V tomto prípade na roky 2020, 2021 a 

2022.  

Celkový rozpočet obce  bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozočet na rok 2020 bol 

zostavený tiež vyrovnaný- kapitálový rozpočet nebol plánovaný.  Rozpočet obce  bol   

schválený OZ  uznesením  dňa 30.12.2019.  

 

 V roku 2020 bola vykonaná zmena rozpočtu  tromi rozpočtovými opatreniami : 

 

Hospodárenie obce sa riadilo schváleným rozpočtom na rok 2020. Záverečný účet je obec 

povinná zostavovať v predpísanej skladbe v zmysle § 16, Zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a v zmysle § 20,  Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Prvotným 

podkladom na zostavenie záverečného účtu obce je správne vedené účtovníctvo obce. 

 

 

NÁLEŽITOSTI NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 
 

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových  

pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o 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, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, prehľad 

o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch. Údaje o plnení rozpočtu 

boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia MF SR.  

 

Obec spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu príjmov 

podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a položky.  

    

V súlade s § l6 ods. 2 cit. zákona finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných 

vzťahov k subjektom, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadala 

finančné vzťahy  k ŠR, štátnym fondom, rozpočtom  iných obcí a k rozpočtu VÚC . 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2020 

v € 

Rozpočet  Rozpočet  

po zmenách  

Skutočnosť k 31.12.2020 

Príjmy celkom 56 136 80547 80 547 

z toho :    

Bežné príjmy 256 136   61 341                61 341 

Kapitálové príjmy  0         0 0 

Finančné príjmy 

 

0      

 

19 206  19 207 

Výdavky celkom 50 136 68 699 68 699 

z toho :    

Bežné výdavky 50 136   56 694               56 694 

Kapitálové výdavky 0    12 005               12 005 

Finančné výdavky  0 0    0 

    

Hospodárenie obce prebytok 0 11 487 11 848 

 

 

 



 4 

D.VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA v € 

Prebytok 11 848 a po vylúčení účelových prostriedkov 948 € je 10899,-€ 

  

  

      

Obec z prebytku môže tvoriť rezervný fond z prebytku/ 

 

obecné zastupiteľstvo   rozhoduje aj o použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe 

vysporiadania schodku pri prerokúvaní záverečného účtu obce. 
 

Návrh záverečného účtu Obce  za rok 2020 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. /583/2004/ 

 

Návrh záverečného účtu Obce  za rok 2020 v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a 

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

v obci obvyklým. 

 

 

Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  si splní 

povinnosť dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona o obecnom zriadení § 9 ods.4 t.j., že 

ročnú závierku obce overuje audítor. Správa nezávislého audítora bude spracovaná a s jej 

výsledkom budú poslanci obecné zastupiteľstvo oboznámení na rokovaní obecného 

zastupiteľstva. 

 

Účtovná závierka za rok 2020 bola vykonaná podľa zákona 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  za rok 2020 výrokom 
        

 

 

celoročné hospodárenie sa schvaľuje  bez výhrad 
 

 

 

 

                                                                                                           Ing Vladimír Vaščák 
 

                                                                                                                           

V Oľšavke  dňa 21.06. 2021                                                       
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