
             

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra 

obce Kuchyňa k záverečnému účtu. 

 
 

 

 

Na základe zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s odstavcom 1. 

písmeno c §18f, predkladám obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko k záverečnému účtu obce 

Kuchyňa, za rok 2018. 

 

Kompletne spracovaný záverečný účet mi bol predložený 12.04.2019   a môžem konštatovať že: 

 

1. Obec zostavila rozpočet na rok 2018 podľa zákona č.583/2004 Z.z. §10, odsek 7 o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, ako hlavný nástroj finančného riadenia obce a bol zostavený 

ako prebytkový, jak bežný tak i kapitálový! 

2. Záverečný účet schválilo obecné zastupiteľstvo, ktorého je to výsostnou kompetenciou! 

3. Záverečný účet, pred jeho schválením  bol najmenej 15 dní zverejnený na web stránke, ako i na 

verejnej tabuli, tak ako to požaduje zákon o obecnom zriadení a zákon o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. 

 

 

Zákonné náležitosti: 

 

a./-obec,  na konci rozpočtového roka si usporiadala svoje hospodárenie, vrátane finančných vsťahov 

k štátnemu rozpočtu, k vlastným organizáciam, štátnym fondom a k rozpočtu VÚC. 

 

b./-obec si splnila podľa §16, ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a §9 ods.4 

zákona o obecnom zriadení a overila si svoju účtovnú závierku auditorom. Overenie účtovnej uzávierky 

auditorom určujú viaceré právne  predpisy ako z.431/2002 Z.z. o účtovníctve §19 ods.1 písmeno c, 

ďalej §9 ods.4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods.3 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 

c./-obec splnila zákonom stanovené náležitosti záverečného účtu a to v jeho členení, podľa §10 ods.3 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou 

aktív a pasív, prehľad o vývoji dlhu a prehľad o poskytnutých dotáciách obcou. 

 

Plnenie rozpočtu: 

 

1./-celé hospodárenie obce v roku 2018 sa riadilo rozpočtom obce schválené na O.Z. dňa 13.12.2017 

uznesením č.6/17. 

Jednotlivé úpravy rozpočtu počas rozpočtového roka boli vykonávané rozpočtovými opatreniami 

oprávneným orgánom podľa §14 odst.1 a ods.2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Taktiež konštatujem, že obec vedie evidencie rozpočtových opatrení. 

-prvá zmena schválená dňa18.06.2018 uznesením O.Z. č.2/18 

-druhá zmena......................17.10.2018...........................č.4/18 

-tretia zmena.......................12.12.2018...........................č.6/18 

 

Tu je potrebné konštatovať, že tieto zmeny nemali vpliv na schválenú výšku rozpočtu a jednalo sa o presuny 

medzi položkami, prípadne čerpanie rezervného fondu! 

Oblasť príjmov, plnenie bolo v členení podľa kategórii ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. Dotácie boli 

realizované v súlade s §7 ods.2 a4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

2./-vývoj dlhu obce je stabilný a neustále sa znižuje. Splátky sa v mesačných čiastkach realizujú a je veľký 

predpoklad v plánovanom termíne dlh splatiť! (r. 2023) 

3./-obec dodržiava pravidlá použitia návratných zdrojov financovania, tak ako to ukladá zákon 583/2004 

Z.z. §17 ods.6 písmeno a) a b)! Obec žiada pôžičku vo výške 200.000,- €. 



4./-obec naplnila prijatý rozpočet na rok 2018, celoročné hospodárenie obce skončilo s prebytkom , čo 

svedčí o dobrom odhade pri návrhu rozpočtu, finančnej disciplíne počas roka a odporúčam prebytok zistený 

podľa ustanovenia §10 ods.3 písmeno a.) a b.) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy použiť na tvorbu rezervného fondu tak, ako to záverečný účet predkladá! 

 

Zhrnutie: 

1. podľa zákona o obecnom zriadení ods.3§ 9 zákona, bola splnená požiadavka o zverejnení 

záverečného účtu, najmenej 15 dní spôsobom obvyklým v obci, na vývesnej tabuli obecného úradu 

a na webovej stránke obce! 

2.  bolo splnené zákonné nariadenie ods.4§ 9 toho istého zákona a §16 ods.3 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy o overení ročnej uzávierky AUDITOROM!  

3. konštatujem, že záverečný účet obsahuje podľa zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy potrebné náležitosti klasifikácie jednotlivých položiek. 

4. obec dodržuje podľa zákona 583/2004Z.z. §30ods.4 o rozpočtových pravidlách, minimálny prídel 

do rezervného fondu 10% z prebytku hospodárenia. 

5. záverečný účet obce je predložený podľa zákona o rozpočtových pravidlách v dostatočnom 

časovom predstihu! 

 

 

 

Záver: 

Chcem skonštatovať, že záverečný účet obsahuje všetky zákonom vymedzené náležitosti, vykazuje 

hospodárenie za rok 2018 a jeho výsledok ukazuje seriózny prístup k schválenému rozpočtu a kladnému 

finančnému riadeniu obce! 
Hlavný kontrolór obce, podľa zákona o obecnom zriadení, odporúča obecnému zastupiteľstvu prerokovanie 

záverečného účtu obce Kuchyňa, za rok 2018  BEZ VÝHRAD! 

 

 

 

 

 

 

Hlavný kontrolór obce Kuchyňa  Karol TYLKA                             ....................................... 

                                                                                                                       Podpis 

 

 

Kuchyňa 14.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 


