
 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Šarišská Trstená 

k záverečnému účtu obce  za rok 2013 

 
Záverečným účtom obce sa  rozumie súhrnné spracovanie údajov charakterizujúcich 

rozpočtové hospodárenie obce za príslušný kalendárny rok, ktorého povinnosť zostavenia 

určuje § 16 zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

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

stanovisko hlavného kontrolóra  k záverečnému účtu obce Šarišská Trstená za rok 2013. 

Stanovisko vychádza z podkladov predložených k hodnoteniu: 

-     návrh záverečného účtu obce za rok 2013 

-     prehľad o plnení rozpočtu za rok 2013 

-     súvaha k 31.12.2013 

V stanovisku sa hodnotia: 

- náležitosti návrhu záverečného účtu obce 

- údaje o plnení rozpočtu  

- aktíva a pasíva 

- stav a vývoj dlhu 

- poskytnuté dotácie a finančné výpomoci  

Návrh záverečného účtu za rok 2013 bol vypracovaný v súlade s metodikou MF SR  a dáva 

prehľad o celkovom stave v čerpaní rozpočtu , finančných a  majetkových pomeroch obce.  

Údaje o plnení rozpočtu 

Údaje o plnení rozpočtu v nižšie uvedených prehľadoch sú pre lepšiu vypovedaciu schopnosť 

uvedené za časovú radu troch rokov. 

Pre rok 2013 bol definitívne  upravený rozpočet  rozpočtovým opatrením   v príjmovej časti  

bežný príjem na výšku 82 663 €  a kapitálový príjem na  84 000  €  

Celkové príjmy tak mali predstavovať 173 663 €.    

Cez finančné operácie boli do zdrojov na vykrytie potrieb počítané aj prostriedky z minulých 

rokov vo výške a návratné zdroje financovania      Vo výdajovej časti bolo   na bežne použitie 

plánovaných 40 011 €,  na kapitálové výdaje 18 427 € , Spolu mali byť použité zdroje vo 

výške 58 438 €.  

 Prebytok zdrojov mal byť použitý a splátku úveru.   

Vývoj príjmov 

Druh príjmu skutočnosť skutočnosť rozpočet  skutočnosť Rozdiel 

  2011 2012 2013 2013 2013-2012 

Podiel. dane       35 934             36 972          42 000          41 421                 4 449     

Daň z pozemkov        1 077               1 367            1 328            1 371                       4     

Daň z o stavieb           599                 221              600              610                    389     

Daň za psa             77                   91                90                35     -               56     

Popl.za VO        1 192               1 487            1 500            1 745                    258     

Vlastné dane spolu        2 945               3 166            3 518            3 761                    595     

                           -       

Dane spolu       38 879             40 138          45 518          45 182                 5 044     

Prenájom strojov        1 530                    -                   -                   -                        -       

Prenájom  stavieb       18 081             16 072          27 000          18 113                 2 041     

Ost. príjmy       12 820             33 453          17 145            5 673     -        27 780     

Bežné príjmy spolu       71 310             89 663          89 663          68 968     -        20 695     

Kapitálové príjmy     190 463                    -            84 000          81 167               81 167     

Fin. operácie        8 858             79 220          146 498               67 278     

Zdroje spolu     270 631           168 883        173 663        296 633             127 750     

 

V skutočnosti dosiahli bežné príjmy výšku 68 968 € , čo je menej  oproti zámeru o 20 695 € 

a to hlavne menšími  príjmami z prenájmu budov a strojov. V porovnaní s rokom 2012 sú 

príjmy nižšie napriek vyšším príjmom z podielových daní o 4 449 €. ako aj vyšších vlastných 

daní o 595 € a to hlavne z už spomínaného výpadku príjmov z prenájmu. 

 



 Vývoj výdajov: 

Bežné výdaje skutočnosť skutočnosť rozpočet  skutočnosť Rozdiel 

  2011 2012 2013 2013 2013-2012 

Správa obce       43 585             50 489          34 520          42 873     -           7 616     

Fin. a rozp. oblasť           153                 162                653                    491     

Všeob. služby           204                 893              500              679     -              214     

Transakcia verej.dlhu              2 431                 2 431     

Cestná doprava        7 500                    -                400              180                    180     

Nakladanie s odpadmi        2 074               2 800            2 000            2 801                       1     

Nakl. s odpad. vodami           170                1 152                 1 152     

Rozvoj obci       13 067               4 107              500              217     -           3 890     

Verejne osvetlenie        1 599              1 394              581                    581     

Rekreačné a šport. sl.                150                    150     

Knižnica             -                  132                        -       

Nábož. a iné spoloč. sl.              265                        -       

Ostat. kult. a iné sl.             19                 261              300       -              261     

Bežné výdaje spolu 68 371 58 712 40 011 51 717 -           6 995     

Kapitálové výdaje      202 258             94 450          18 427        147 966               53 516     

Fin operácie              6 419        111 703          92 694               86 275     

Spolu výdaje  270 629 159 581 170 141 292 377         132 796     

 

Bežné výdaje dosiahli v skutočnosti výšku 51 717 €. V porovnaní s rokom 2012 je to nižšie   

čerpanie o 6 995 €. 

 

Celkové hodnotenie rozpočtu 

 

Bežný rozpočet skončil ako prebytkový v čiastke 17 251 €. Tento prebytok bol  použitý na 

krytie kapitálových výdajov, ktoré dosiahli  výšku 147 966 €.  

Rozpočtové hospodárenie obce  zistené podľa   § 10 ods. 3 písm. a) a b), zákona č. 583/2004 

Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je tak schodok  rozpočtu vo výške 

49 955 €.  Tento schodok bol  v súlade s § 16,odst.8 zákona 583/2004 o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy vykrytý  z návratných zdrojov financovania – zo ŠFRB . 

 

  Skutočnosť  2013 

Bežné príjmy celkom  68 968 

Bežné výdavky celkom 51 717 

+ prebytok, –schodok bežného rozpočtu 17 251 

Kapitálový rozpočet  

Kapitálové príjmy celkom  81 167 

Kapitálové výdavky celkom 147 966 

 +prebytok –schodok kapitálového rozpočtu  -66 799 

Celkový rozpočet obce  

Príjmy celkom  150 135 

Výdavky celkom 199 683 

+prebytok – schodok  rozpočtu -49 548 

 

Celkový rozpočet vrátane finančných operácií skončil s prebytkom zdrojov vo výške 4 256 € , 

nakoľko sa jedná o mimorozpočtové zdroje , tieto sa do príjmov a výdavkov nezapočítavajú 

a výsledok nepodlieha deleniu do fondov obce.  

 
Finan. operácie:  návr. zdroje- (úvery, pôžičky,  zdr. z min. rokov –( peň. fondy ) 

 

  Skutočnosť 2013 

Príjmové fin. operácie celkom                      146 498     

Výdav. fin. operácie celkom                      92 694     

+ prebytok - schodok rozpočtu                        53 804     

 

  



 

Celkové hospodárenie obce( vrátane  zdrojov 

z fin.  operácií) 

Celkové zdroje 296 633 

Použitie zdrojov celkom 292 377 

Hosp. obce:+ preb, - schod. 4 256 

 

Hodnotenie aktív a pasív 

Celkový majetok obce – dlhodobý hmotný  a  finančný majetok po odpisoch vrátane  

nezaradeného majetku vo výške 297 805 €   ku koncu roka podľa súvahy predstavoval  spolu 

výšku 2 035 298 € . v porovnaní s rokom 2012 hodnota majetku obce stúpla o 44 163 € .  

  

  stav k 31.12.2012     stav k 31.12.2013 rozdiel 

Pohľadávky 2 382,11 3 088,05 905,94 

Záväzky 21 110,65 4 504,25 -16 606,40 

 

V aktívach obec eviduje pohľadávky vo výške 3 088,05 € ,v pasívach obec eviduje 

krátkodobé záväzky vo výške 4 504,25 . Sú to hlavne záväzky voči zamestnancom 

a poisťovniam vyplývajúce z výplaty za  mesiac december . Záväzky voči dodávateľom nie 

sú evidované. V porovnaní s rokom 2012 sú tieto záväzky nižšie o 16 606,40 €. 

Na účtoch vo finančných účtoch  obec eviduje finančné prostriedky vo výške  1 935,90 €. 
 

Hodnotenie stavu a vývoja dlhu 

Obec eviduje k hodnotenému obdobiu krátkodobý – preklenovací úver vo výške  18 000 € . 

Ťarchy alebo záruky  na majetku obec neeviduje. 

 

Usporiadanie dotácií a finančných výpomoci 

Dotácie v roku 2013 neboli poskytované. 

 

Inventarizácia  

Inventarizácia majetku  a záväzkov bola vykonaná. Inventarizačné rozdiely neboli zistené. 

Účtovná uzávierka   v čase zostavovania stanoviska k záverečnému účtu zatiaľ nebola    

overená audítorom.   

Záverečné zhrnutie  

Záverečný účet obsahuje predpísané náležitosti t.j. : 

-     údaje o plnení rozpočtu 

-    bilanciu aktív a pasív 

-    údaje o nákladoch a výnosoch   

Záverečný účet bol zverejnený zákonom predpísaným spôsobom. 

Na základe zistených  skutočnosti z podkladov k ročnej uzávierke  ako aj vlastných 

poznatkov z kontrolnej činnosti záverom ako hlavný kontrolór  obce odporúčam OcZ 

prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2013  uzavrieť s výrokom súhlas s celoročným 

hospodárením  obce Šarišská trstená bez výhrad                                                                                                  

    
Ing. Milan Marchevský  

       hl. kontrolór   

      

    

Vyvesené dňa:  28.5.2014 

Zvesené dňa: 

 

 

 

 

 



 

Návrh na uznesenie  č..........2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišskej Trstenej 

- zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za 

rok  2013  

-  súhlasí s celoročným hospodárením obce Šarišská Trstená za rok 2013                                   

„  bez výhrad“ 

 -  obecné zastupiteľstvo potvrdzuje  v súlade s § 16 odst. 8 ), zákona č. 583/2004 Z. 

z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vykrytie schodku hospodárenia 

vo výške 49 548 € z návratných zdrojov financovania.  

 

 


