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 Kontrola k výsledkom hospodárenia obecného úradu za rok 2018 bola vykonaná 

 na základe plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce,  schváleného uznesením OZ  č. 362 zo dňa 

20.6.2018 a uznesením č. 15 zo dňa 12.12.2018.Kontrola bola vykonaná v mesiaci apríl a máj 2019.  

Kontrola bola zameraná na nasledovné oblasti hospodárskej činnosti a dodržiavania zákonnosti 

OcÚ: 

 

 tvorba rozpočtu a jeho čerpanie za rok 2018 

 majetok obce , prevedenie fyzickej inventúry 

 pohľadávky k 31.12.2018 

 stav a úroveň účtovníctva a pokladničných operácií 

 správnosť a opodstatnenosť čerpania finančných prostriedkov  

 

 

 

I. Tvorba rozpočtu  a jeho čerpanie za rok 2018 

 

 Rozpočet obce  pre rok 2018 bol zostavený podľa platnej rozpočtovej klasifikácie a zákona 

č.583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Slúžil ako základný nástroj 

finančného hospodárenia obce. 

 Rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2017 uznesením č. 295. 

 V schválenom rozpočte sú zahrnuté príjmy a výdavky na prevádzku ZŠ,  MŠ a ŠJ  a príjmy z 

prevodu prostriedkov z peňažných fondov. 

 Rozpočet bol upravený dvakrát.  Prvá úprava rozpočtu obce bola schválená obecným 

zastupiteľstvom dňa 20.6.2018 uznesením  č. 361. 

Druhá zmena rozpočtu bola schválená dňa 12.12.2018 uznesením č.11. 

Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný v čiastke 1 286 000,00 €   a po poslednej zmene  v čiastke  

1 307 500,00 € v príjmovej a výdavkovej časti. 

 

  

 Plnenie rozpočtových príjmov 
 

 Bežný rozpočet za rok 2018 v príjmovej časti upravený na 1 084 000,00 €, bol splnený vo 

výške  1 133 335,88 €. V peňažnom vyjadrení je to o 49 335,88  € viac, čo predstavuje plnenie na 

104,55  %. 
      Upravený 

100-Daňové príjmy     Rozpočet  Plnenie  % 

111-Výnos dane z príjmov   494 984,- €  515 224,94 €        104,09 

121-Daň z pozemkov, stavieb, bytov    36 611,-    30 614,97          83,62  

133-Daň za psa, odpad     10 560,-      9 733,73          92,18 

 

Spolu daňové príjmy   542 155,- €  555 573,64 €        102,47       

 

200-Nedaňové príjmy 

211-Dividendy Vodárne       4 115,-      4 114,80        100,00 

212-Príjmy z nájmu majetku       3 474 ,-      2 705,37          77,87 

221-Ostatné administratívne poplatky     3 200,-      2 041,71          63,80  

223-Poplatky MŠ, ŠJ, stravné    12 013,-      8 936,14          74,39 

242-Úroky z vkladov               5,-             0,57          11,40 

292-Príjmy z dobropisov          900,-      4 233,18        470,35 

311-Granty pre ZŠ                                           125,-         125,-        100,00 

312-Zo ŠR - ZŠ    450 508,-  450 508,-        100,00 

       - ZŠ bežný príjem              0,-     20 380,69 



        - Obec      67 505,-    84 716,78        125,50 

     

Spolu nedaňové príjmy   541 845,- €  577 763,04 €        106,63  

           z toho obec      91 212,- €   106 748,55 €        117,03 

   

Bežný rozpočet celkom           1 084 000,- €          1 133 335,88 €       104,55  

    z toho obec    633 367,- €  662 322,19 €       104,57 

 

 

      Upravený 

320-Kapitálové príjmy   Rozpočet  Plnenie  % 
322 - Zo ŠR  MV SR–kamery  0,00 €   5 000,-€ 

322 – Kapitál .dotácia DS                         8 500,- €             8 500,- €     

  

Spolu kapitálové príjmy              8 500,- €           13 500,- €       158,82 

 

 

Príjmové operácie - finančné   
454-  Prevod z RF     215 000,- €  165 464,70  

 Finančné operácie ZŠ    0,-         492,56        

   

Finančné operácie spolu              215 000,- €             165 957,26 €        77,19 

                         

 

PRÍJMY  SPOLU          1 307 500,- €          1 312 793,14 €       100,40 

      - z toho OcÚ             856 867,- €             841 286,80 €        98,18 

 

  

 

 

Rozpočtové výdavky  čerpanie. 
 

      Upravený  

600-Bežné výdavky    Rozpočet  Čerpanie  % 
610-Mzdy, prémie, odmeny   222 828,- €  211 933,29,- €  95,11 

620-Poistné, soc.zabezp.,daň     77 224,-    77 907,98           100,89 

630-Služby, tovar    243 920,-  148 209,70             60,76   

640-Bežné transféry   ZŠ   507 138,-  512 423,35            101,04 

 

641-Bežné transfery      39 020,-    37 350,60   95,72 

 

 

Bežné výdavky celkom            1 090 130,- €             987 824,92 €  90,62 

      - z toho OcÚ              582 992,- €  475 401,57 €  81,54 

 

700 - Kapitálové výdavky   234 000,- €  221 191,58 €  94,53 

 

VÝDAVKY  CELKOM           1 307 500,- €          1 209 016,50 €  92,46 

      - z toho  obec               831 120,- €  696 593,15 €  83,81 

 

 

 



 

 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ROZPOČTU CELKOM: 

 

Bežné príjmy spolu   1 133 335,88  € 

Bežné výdavky spolu      987 824,92  €   

Bežný  výsledok      145 510,96  € 

 

Kapitálové príjmy spolu        13 500,-  € 

Kapitálové výdavky spolu     221 191,58 € 

Kapitálový výsledok   -  207 691,58 € 

 

Schodok bežného a kapitálov. rozpočtu - 62 180,62  

 

Príjmové finančné operácie      165 957,26 € 

Výdavkové finančné operácie      0,00  

Rozdiel finančných operácií       165 957,26 € 

 

PRÍJMY SPOLU   1 312 793,14  € 

VÝDAVKY SPOLU   1 209 016,50  € 

Hospodárenie obce      103 776,64  € 

Vylúčenie z prebytku          6 357,29  € 

Upravené hospodárenie obce      97 419,35  €  

 

 

II. Majetok obce 

 

 Inventarizačná komisia vykonala fyzickú kontrolu obecného majetku  vedeného na obecnom 

úrade, základnej škole a materskej škole v dňoch 19.-20.9.2018. 

O výsledku inventarizácie komisia vyhotovila správu, v ktorej sa uvádza, že fyzicky skontrolovala 

stav majetku a konštatovala, že majetok je vedený na inventúrnych súpisoch, ktoré im boli 

predložené. 

Komisia zistila, že časť kontrolovaného majetku je opotrebovaná, poškodená a nefunkčná. Preto sa 

rozhodla predložiť návrh na vyradenie vyraďovacej komisii a doporučila ho vyradiť. 

 

Komisia vykonala kontrolu aj v Základnej škole a Materskej škole , kde nebol vyradený žiadny 

majetok. 

 

Inventarizačná komisia predložila vyraďovacej komisii zoznam majetku na vyradenie. Vyraďovacia 

komisia po posúdení stavu  a funkčnosti predmetov dospela k názoru, že návrh na vyradenie 

predmetov je opodstatnený , že  predmety sú nefunkčné,  neopraviteľné a z tohto dôvodu nie je 

možné ich ďalšie používanie. 

 

Obidve komisie vyhotovili zápisy z prevedenej inventarizácie a predložili ich obecnému 

zastupiteľstvu na schválenie. V uvedených zápisoch ale nie je uvedený spôsob znehodnotenia 

vyradených predmetov  alebo ich likvidácia. 

 

 

 Účtovnou uzávierkou k 31.12.2018  vo výkaze  SÚVAHA, je vyčíslený stav majetku 

    Obce Nacina Ves k 31.12.2018 

 

 



 

BILANCIA   AKTÍV  A PASÍV 

 

A K T Í V A 

 

  Názov    Stav k 31.12.2018 v EUR 

 

Majetok spolu     2 958 857,08 

  

DHM - pozemky        163 951,61 

- stavby     1 399 824,46  

- stroje a zariadenia           8 813,20 

- obstaranie DHM /042/      536 732,75 

- finančný majetok- cenné papiere     341 465,84 

- zásoby, materiál              992,50        

- krátkodobé pohľadávky       

    - z  daňových príjmov obce        38 504,22 

   -  z nedaňových príjmov obce       33 649,76  

-   ostatné      343,35 

- poskyt. prev. preddavky     17,94 

- finančný majetok     - pokladňa                64,89 

   - ceniny     44,00  

   - bankové účty      432 125,06 

- náklady budúcich období            2 327,47 

 

 

P A S Í V A  

 

Vlastné imanie a záväzky /ZDROJE/     2 958 857,08 

 

- nevysporiadaný výsledok hosp. z MR     1 317 032,05     

-    výsledok hospodárenia za rok 2018                176 532,45 

-    záväzky           

  z toho rezervy krátkodobe   6 400,00 

   zúčtovanie medzi subj. VS  5 049,37 

  zaväzky zo social.fondu   1 307,92 

  dodávatelia          43,13 

  zúčtovanie mimo VS/transfery/           10 526,32  

-    výnosy budúcich období        1 441 965,84  

 

 

Majetok obce a hospodárenie s finančnými zdrojmi 
 

 Obec hospodári s majetkom, ktorý je jej zverený podľa zákona 138/1991 Zb. O majetku obcí 

v z. n. p..   Obec je povinná hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov 

a ochrany životného prostredia. Využíva všetky právne prostriedky na ochranu majetku a vedie  ho 

v účtovníctve.  

 

 Za hodnotiace obdobie sa previedla výstavba a údržba  budov a stavieb: 

 

Účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku            EUR 

 



Rekonštrukcia – chodník ku ihrisku    21 987,90 € 

Plot cintorín       18 801,00  

Rekonštrukcia  budova DS      32 962,46 

Osvetlenie cintorína        9 179,09 

Kopírovací stroj – nákup       2 674,80 

Rekonštrukcia budovy PZ                94 829,22   + 21 750,00 – z min. roka 

Rekonštrukcia Verejné osvetlenie    29 246,58 

Chodník pri kostole Vybuchanec      6 027,53     

Odkúpenie pozemkov          2 012,00 

 

Kapitálové výdavky spolu:                        217 720,58 € + 21 750,00 

         239 470,58   

 

Financovanie bolo realizované zo  ŠR       8 500,- € 

           vlastné prostriedky 217 720,58  €   + 21 750,00 

 

  

Stav finančných prostriedkov 

 

K 31.12.2018 stav peňažných prostriedkov  - pokladňa  64,89 € 

  ceniny str. lístky 44,00 € 

 

                                 bežný účet MŠ  14,73 € 

bežný účet OcU      250 291,04 €  

bežný účet Matrika    4,30 € 

účet Rezervný fond    163 430,75 € 

účet Projekt kamery         6 550,00 € 

účet kanalizácia                10 526,32 € 

účet Sociálny fond              1 307,92 € 

        SPOLU       432 125,06 €  
 

 

III. Pohľadávky obce 

 

Podľa výslednej účtovnej uzávierky k 31.12.2018  je stav pohľadávok obce  72 515,27 € 

            

Z toho:   - z nedaňových príjmov     33 649,76 €  

              - z daňových príjmov     38 504,22 €  

   - iné pohľadávky               343,35 € 

   -  poskytnuté prevádzkové preddavky          17,94 € 

 

Pohľadávky k 31.12.2018   72 515,27 €      

Pohľadávky k 31.12.2017   67 102,06 

Oproti roku 2017 sa pohľadávky  zvýšili  o   5 413,21 € 

 

 

IV. Stav a úroveň účtovníctva a pokladničných operácií. 

 

 Účtovníctvo je vedené podľa zákona č. 431/2002 Z. z.  o  účtovníctve  a v znení n. p. Tento 

zákon stanovuje podrobnosti o postupoch účtovania, ako aj rámcovú účtovnú osnovu pre 

rozpočtové organizácie. Rozpočet je zostavovaný a schvaľovaný podľa zákona  č. 583/2004 Z. z.  o 

rozpočte  v z. n. p.  



Kontrola k výsledkom hospodárenia na obecnom úrade  sa vykonáva hlavným kontrolórom, 

na základe plánu kontrolnej činnosti  schváleného  obecným zastupiteľstvom.    

 Úroveň účtovníctva, schválený hospodársky výsledok posudzuje každý rok  auditor. 

Stanovisko k uvedenému auditu  vydá vo svojom rozhodnutí. 

 Za rok 2018, hlavným kontrolórom obce, boli skontrolované všetky účtovné  doklady, 

príjmove a výdavkové, bankové výpisy, pokladničná kniha, účtovná uzávierka. Skontrolované 

doklady obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v z. n. p. 

a zákona 357/2015 Z. z.  o základnej finančnej kontrole a sú opatrené podpismi zodpovedných 

osôb. Schválená pokladničná hotovosť  za kontrolované obdobie bola dodržiavaná. 

 V  priebehu roka boli zistené nedostatky konzultované a v priebehu kontroly odstránené. 

 

Pri kontrole bolo zistené:  

§ 3 – neúčtujú sa účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia v účtovníctve. 

§ 11 – účtovná jednotka nezaznamenáva účtovné zápisy priebežne – hlavná kniha. 

 

V. Záver 
  

 Porušenie finančnej disciplíny nebolo zistené. Finančné prostriedky boli čerpané v súlade so 

schváleným rozpočtom. 

 Účtovná uzávierka obecného úradu za rok 2018  vyjadruje skutočnú a majetkovú situáciu 

obce. 

 

 

 

V Nacinej Vsi 14.6.2018      Daniela Parchovianská 

         kontrolór obce 

             

 

         


