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STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K  NÁVRHU ZÁVERE ČNÉHO ÚČTU OBCE 
B ZOVÍK ZA ROK 2013 

 
 
V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov predkladám odborné sta novisko k návrhu 
záverečného ú čtu obce Bzovík  za rok 2013: 
  
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Bzovík za rok 2013 (ďalej len 
“stanovisko“) som spracovala na základe  predloženého návrhu záverečného účtu obce 
Bzovík  za rok 2013; v návrhu, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa  
21.05.2014. 
Stanovisko som ďalej spracovala na základe mne dostupných podkladov – finančných 
a účtovných výkazov, najmä  výkazov - „Súvaha k 31.12.2013“, „Výkaz ziskov a strát 
k 31.12.2013“, „Poznámky“  a  „Výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy 
zostavený k 31.12.2013“. 
 
A.  VÝCHODISKÁ  SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA  K  NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE 
BZOVÍK   
 
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu 
záverečného účtu obce Bzovík za rok 2013 z dvoch hľadísk:  
 
1. Zákonnos ť predloženého návrhu závere čného ú čtu  obce Bzovík za rok 2013  
 
1.1.  Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpis mi  
 
Návrh záverečného účtu obce Bzovík za rok 2013 (ďalej len „návrh záverečného účtu“ ) 
bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpo čtových pravidlách 
územnej samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Návrh záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.z. 
o rozpo čtových pravidlách verejnej správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov a  zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení  v znení neskorších predpisov , Zákonom č. 
138/1991 Z.z. o majetku obcí, Zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých 
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce  a VÚC a ostatné súvisiace právne normy. 
  
1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce  Bzovík 
 
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s vnútornou smernicou obce  – „Zásady 
hospodárenia s finan čnými prostriedkami obce Bzovík“  
 
1.3. Dodržanie informa čnej povinnosti zo strany obce 
  
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce v zákonom 
stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršíc h predpisov a s § 16, 
odsek 9 zákona. č. 583/2004 Z.z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesko rších predpisov. 
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1.4. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce 
 
Obec Bzovík si splnila povinnosť podľa § 16 ods. 3  zákona č. 583/2004 Z.z. o 
rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  ( ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy“), zo znenia ktorého vyplýva povinnosť obce dať si overiť účtovnú 
závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov (§ 9 ods. 4).  
 
2. Metodická správnos ť predloženého návrhu závere čného ú čtu  
 
Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s § 16 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy;  obsahuje údaje o plnení rozpočtu v 
členení podľa § 10 odsek 3 zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a 
pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu. 
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s 
Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a 
ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, 
sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.  
Obec Bzovík spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu 
príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie, kategórie a položky. 
Návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu výdavkov spracovala a predložila podľa 
funkčnej klasifikácie na úrovni oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa ekonomickej 
klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a kategórie.  
Vykázaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b) a c)  a § 10 ods. 
3 písm. a) a b)  zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh na 
usporiadanie výsledku hospodárenia je spracovaný v súlade  s §16 ods. 6,7 a 8 zákona o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
 
B. SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 
 
Obec Bzovík postupovala podľa  § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne 
spracovala do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2 zákona  o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane 
finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám 
- podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky svojho rozpočtu; ďalej 
usporiadala finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí 
a k rozpočtom vyšších územných celkov.  Predložený návrh záverečného účtu obsahuje 
povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona  o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy: údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou 
klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu. 
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a prehľad o poskytnutých zárukách 
podľa jednotlivých príjemcov neobsahuje, pretože podľa vyjadrenia kompetentných 
a predloženého návrhu záverečného účtu obec  nevykonáva podnikateľskú činnosť,obec 
v roku 2013 neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecne záväzných právnych 
predpisov. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti tiež 
neobsahuje – obec Bzovík nemá založenú príspevkovú organizáciu. 
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1. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE 
 
Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený OZ dňa 13.12.2012 
uznesením č. 69/2012.   
 
REKAPITULÁCIA rozpo čtu   za rok 2013: 
 
 
Názov položky 

Schválený 
rozpo čet 

Upravený 
rozpo čet Skuto čnos ť 

     
Príjmy celkom  674 829   843 354 839 956 
 príjmy bežného rozpočtu 674 829 839 406 836 008 
 príjmy kapitálového rozpočtu 0 2 000 2 000 
 finančné operácie príjmové 0 1 948 1 948 
Výdavky celkom  649 831 812 338 812 334 
 výdavky bežného rozpočtu 608 806 770 433 770 429 
 výdavky kapitálového 
rozpočtu 

10 510 5 943 5 943 

 finančné operácie výdavkové 30 515 35 962 35 962 
* výdavky školstvo ( 2010 )   460 550,- € nárast opro ti roku 2009 o 12 015,-€  
* výdavky školstvo ( 2011 )  497 318,-€, nárast oprot i roku 2010 o 36 768,-€.  
* výdavky školstvo ( 2012 ) 485 514,84 pokles oprot i roku 2011 o 11 804,-€ 
* výdavky školstvo ( 2013 ) 568242,48 nárast oproti  roku 2012 o 82 728,-€ 
 
Rozpočet na rok 2013  bol zostavený v súlade s § 10  ods. 3 zákona 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 jeho vnútorné členenie je v súlade s predmetným zákonom. Obsahuje 
bežný a kapitálový rozpočet v členení na príjmy a výdavky a finančné operácie.  
 
Rozpočet na rok 2013 bol po prvýkrát zostavený a zastupiteľstvom schválený ako 
prebytkový; zo strany obce bola splnená zákonná povinnosť -  „zostaviť svoj bežný 
rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový“ – obec zostavila bežný rozpočet s plánovaným 
prebytkom 55 513,-€. 
( vrátane výdavkov na školstvo – len  prenesené kompetencie). Rovnako bola splnená 
zákonná povinnosť zostaviť kapitálový rozpočet „ako vyrovnaný alebo prebytkový; 
kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť 
zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, 
alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom 
roku“. Obec zostavila kapitálový rozpočet so schodkom vo výške  10 510,- €, ktorý bol 
krytý prebytkom BR. 
  
Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2013 zmenený v súlade s platnou 
právnou úpravou.   Zmeny rozpočtu boli vykonané oprávneným orgánom podľa § 14 ods. 
2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorým je obecné 
zastupiteľstvo a v zmysle „Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Bzovík“ 
starostkou obce. 
• prvá  zmena schválená dňa 03.9.2013 uznesením č. 92/2013 
• druhá zmena schválená dňa 12.12.2013  uznesením č. 101/2013 
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• V zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Bzovík, v rámci 
svojich kompetencií vydala starostka obce  rozpočtové opatrenia - úpravy rozpočtu  
týkajúce sa transferov účelovo určených finančných prostriedkov.  
 
Obec v súlade s právnou úpravou viedla operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových 
opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka 2013. 
 
  
1.1. Plnenie rozpo čtu príjmov  
 
1.1.1. Plnenie rozpo čtu bežných príjmov  
 
Vlastné príjmy bežného rozpo čtu  predstavujú daňové príjmy a nedaňové príjmy;  
Cudzie príjmy   bežného rozpo čtu  boli tvorené  účelovými dotáciami, grantmi 
a transfermi..  
  
Daňové  príjmy  , tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu obce, ich 
plnenie je primerané.. Najväčší podiel daňových príjmov tvoria podielové dane zo štátneho 
rozpočtu, ktoré v  roku 2009    tvorili 91,35 %  daňových príjmov  a poklesli o 39 737,- €. ( 
1 197 116,- Sk ), v roku 2010 pokračoval ich pokles o ďalších 29 256,-€ ( 881 366,- Sk ), 
čo je pre obec nie zanedbateľná položka ale stále tvorili 75% daňových príjmov. V roku 
2011 dosiahli výšku 247 655,64,- €, pokles oproti predpisu  zverejneného MF SR 
o 23 561,36,- €.  
V roku 2012dosiahli výšku 233 448,70,-€, čo je pokles oproti predpisu o 12 571,3,-€ 
a pokles oproti roku 2011 o 14 206,-€. V  daňových príjmov dosiahli  89 %.. 

 
V roku 2013 podielové dane vo výške 263 992,15,-€ z  daňových príjmov tvoria  
90,10%. 
 

Ostatné daňové príjmy vo výške 29 061,28,-€, ich plnenie je podrobne zaznamenané 
v návrhu záverečného účtu obce, majú plnenie v rámci samosprávy  vyrovnané. 
Nedaňové príjmy  v zmysle predloženého návrhu dosiahli výšku 70 108,87,- € sú 
vyrovnané.  
Cudzie  príjmy   boli  tvorené  dotáciami  hlavne  na  prenesený   výkon štátnej správy, 
transfery vo výške    459 219,92,- .€  
Cudzie príjmy boli ú čelovo viazané a boli použité v súlade s ich ú čelom, podrobný 
rozpis je v návrhu závere čného ú čtu obce. 
 
1.1.2. Plnenie rozpo čtu kapitálových príjmov  
 
Obec získala kapitálový transfer z MV SR vo výške 2 000,- € na  „ Vybudovanie 
kamerového s bezpečnostného systému pre obec Bzovík “ . 
 
1.1.3 Plnenie rozpo čtu príjmových finan čných operácii  
 
FO k 31.12.2013  vo výške 1 947,88,- € tvorili  zostatky finančných prostriedkov  z 
minulých rokov, ktoré boli zapojené do čerpania rozpočtu v r.2013 - na dopravné žiakov 
ZŠ s MŠ Bzovík vo výške 873,96,- € a na prenesené kompetencie vo výške 1 073,92,- €. 
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1.2. ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV  
 
1. 2. 1. Čerpanie rozpo čtu bežných výdavkov  
 
Čerpanie výdavkov je realizované v 4 programoch podrobne rozpísané v predloženom 
návrhu.. 
 
1. 2. 2. Čerpanie rozpo čtu kapitálových výdavkov  
 
Kapitálové výdavky vo výške 5 942,59-€ , boli použité na  kamerový systém, SUcO nákup 
auta, projekt na ZŠ rekonštrukcia vykurovania. 
 
1.2.3. FINANČNÉ OPERÁCIE  VÝDAVKOVÉ 
 
Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z 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 sú časťou príjmov a výdavkov rozpo čtu obce a rozpo čtu 
vyššieho územného celku.  
Obec Bzovík si v sledovanom období roku 2013 uplatňovala finančné výdavkové operácie   
vo výške  35 962,07,- € splátky úverov. 
 
1.3. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA  
 
Podľa § 2 písm. b) a c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prebytkom 
rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce; schodkom 
rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, pričom 
súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce nie sú finančné operácie. Podľa § 16 ods. 6 
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  prebytok alebo schodok rozpočtu 
sa zisťuje podľa § 10 ods. 3 písm. a) a písm.  b)  zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy . Podľa tohto ustanovenia  „rozpočet obce sa vnútorne člení na: 
a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len "bežný rozpočet"), 
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len "kapitálový rozpočet"), 
c) finančné operácie.“ 
  
Hospodárenie obce v roku 2013 dokumentuje nasledovná tabuľka: v € 
 Čerpanie  
Bežný rozpo čet  
Príjmy  836 007,97 
Výdavky  *770 428,87 
Prebytok  65 579,10 
Kapitálový rozpo čet  
Príjmy  2 000,00 
Výdavky  5 942,59 
Schodok  -3 942,59 
Finančné operácie   
Príjmy  1 947,88 
Výdavky  35 962,07 
Zostatok  finan čných operácií  - 34 014,19 
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Príjmy  838 007,97 
Výdavky  776 371,46 
Výsledok hospodárenia  - prebytok  
** 

61 636,51 

Výsledok hospodárenia bez UVFP - 
prebytok *** 

59 464,19 

Výsledok hospodárenia s FO –  **** 25 450,00 
 
* výdavky bežného rozpočtu   sú zvýšené o  výdavky „ZŠ a MŠ vo výške 568 242,48,-€. 
**Prebytok rozpo čtu vo výške  61 636,51,-€  bol zistený v súlade s § 2 písm. b) a c)  a § 
10 ods. 3 písm. a) a b)  zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  

Podľa §16 ods. 6 a 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ak možno 
použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené 
prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom 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;  

S p o l u  ú čelovo viazané finan čné prostriedky                                    2  172,32,- € 
 
***Takto dosiahnutý výsledok hospodárenia obce je p rebytok rozpo čtu  vo výške -   
59 464,19,- € 
 
**** Obec  vykazuje schodok hospodárenia z  finančných operácií  vo výške – 34 014,19  
€. 
Takto zistený výsledok hospodárenia obce ( so zapoj ením finan čných operácii ) je -  
prebytok vo výške 25 450,-€,  
 
V zmysle § 15 zákona NR SR č.583/2004 Z.z. o rozpo čtových pravidlách územnej 
samosprávy v platnom znení je povinný odvod z preby tku hospodárenia vo výške 
10% do rezervného fondu.  
 
 
 2. BILANCIA AKTÍV A  PASÍV K  31.12.2013 
 
AKTÍVA 
 
N á z o v ZS k 1.1.2013 KZ k  31.12.2013 
Neobežný majetok spolu 2 560 858,70 2 817 354,65 
Z toho   
Dlhodobý hmotný majetok 2 369 132,70 2 625 628,65 
Dlhodobý finančný 191 726 191726 
Obežný majetok spolu 317 667,27 319 187,57 
      z toho   
záväzky 0  
pohľadávky 3 782,66 4 696,41 
Spojovací účet pri združení 1 847,30 1 323,37 
Finančný majetok 56 832,41 80 290,70 
Náklady budúcich období 0,00 470,07 
Spolu  2 878 525,97 3137012,29 
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PASÍVA 
 
N á z o v ZS k 1.1.2013 KZ k  31.12.2013 
Vlastné zdroje krytia majetku 1 511 681,95 1 853 875,98 
Výsledok hospodárenia 1 507 136,46 1 849 330,49 
Záväzky, rezervy 867 540,43 824 204,30 
      z toho   
Rezervy krátkodobé 9 136,67 7 669,91 
Ostatné zúčt. rozp. obce 357 1 947,88 2 172,32 
Rezervy dlhodobé SF 1 979,48 1 299,90 
Krátkodobé záväzky 7 246,26 1 830,30 
Bankové úvery 479 832 388,64 802 135,49 
Bankové úvery 461 14 841,50 9 096,38 
Výnosy budúcich období 499 303,59 458 932,01 
Spolu  2 878 525,97 3 137 012,29 
 
 
3.PEŇAŽNÉ FONDY 
 
 Sociálny fond  –  konečný stav k 31.12.2013:        1 299,90,- € 
Rezervný fond  – konečný stav k 31.12. 2013 :    64 401,70,- € 
 
Sociálny fond  –  konečný stav k 31.12.2012:        1 979,48,- € 
Rezervný fond  – konečný stav k 31.12. 2012 :    40 083,21,- € 
 
  
Sociálny fond  –   konečný stav k 31.12.2011:       2 037,57,- € 
Rezervný fond  – konečný stav k 31.12. 2011 :    71 661,43,- € 
  
4.PREHĽAD O STAVE A VYVOJI DLHU  
 
Obec k 31.12.2013 eviduje dlh  
- na výstavbu 16 BJ-A nájomných bytov  vo výške 234 047,06,- €, ŠFRB 
- na výstavbu 16 BJ-B nájomných bytov vo výške 554 348,28,-€, ŠFRB 
                               ( nespadajú do dlhov ej služby obce )  
- na výstavbu MŠ vo výške 9 096,38- €  
 
 
Dlhová služba na 1 obyvate ľa 19,09,- € v roku 2011 
Dlhová služba na 1 obyvate ľa 13,76,- € v roku 2012 
Dlhová služba na 1 obyvate ľa   8, 44,- € v roku 2013 
 
5. ÚDAJE O   HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH  ORGANIZÁCIÍ  
 
Obec Bzovík nemá zriadenú príspevkovú  organizáciu. 
 
 
6. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH  
 
V správe k návrhu záverečného účtu obce Bzovík je uvedené, že obec Bzovík neprijala 
žiadne záruky a ručenie za iné subjekty. 
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7. ÚDAJE O  PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI 
 
Návrh záverečného účtu obce Bzovík neobsahuje údaje o nákladoch a výnosoch 
podnikateľskej činnosti. Podnikateľská činnosť bola zrušená uznesením č. 67/2012 zo 
dňa 12.11.2012., 
 
 
Z Á V E R  
 
Návrh závere čného ú čtu obce Bzovík  za rok 2013  je spracovaný v súlade s príslušnými 
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje 
všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy. 
 
Návrh závere čného ú čtu obce Bzovík  za rok 2013  bol v zmysle § 9, ods. 2 zákona 
o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy  zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým. 
 
Riadna ú čtovná závierka k 31.12.2012 a hospodárenie  obce Bz ovík  za rok 2013  bolo 
v súlade  s § 9, ods. 5 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy overené audítorom.   
 
V súlade s §  16, ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
odporúčam OZ  uzatvoriť prerokovanie „Návrhu záverečného účtu obce Bzovík za rok 
2013“ výrokom 
 

súhlas s celoro čným hospodárením bez výhrad.  
 
 
  

ING. EVA LUKÁČOVÁ  
HLAVNÁ KONTROLÓRKA OBCE  BZOVÍK  

 


