
S t a n o v i s k o 
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

obce Hurbanova Ves  
za rok 2019 

_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 V súlade s § 18f, ods. 1 písm. c), zákona 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, v znení neskorších predpisov, predkladám Obecnému zastupiteľstvu 
v Hurbanovej Vsi stanovisko k Záverečnému účtu obce Hurbanova Ves za rok 
2019. 

 
Záverečný účet obce Hurbanova Ves za rok 2019 je spracovaný v zmysle § 

16 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde podľa § 16, ods. 5, písm. a/, sú 
údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10, ods. 3 uvedeného zákona, a to 
rozdelené na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a na finančné operácie.  
 
 Záverečný účet prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia za rok 
2019 a sú v ňom prehľadne a konkrétne dokumentované dosiahnuté hospodárske 
výsledky. Poskytuje informácie o zdrojoch financovania obce Hurbanova Ves 
a tiež o finančnom plnení príjmov a výdavkov, spôsobe ich tvorby, ako aj účely 
použitia. 
 
 Záverečný účet v zmysle § 16 zákona č.583/2004 Z. z. obsahuje údaje 
z účtovného výkazníctva, a to bilanciu aktív a pasív k 31.12.2019, v ktorej je 
zhodnotenie stavu majetku, ako aj pohľadávok a záväzkov, hodnotenie plnenia 
programov obce v roku 2019, prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 a údaje 
o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti v roku 2019.  
 
 Záverečný účet vyjadruje dosiahnuté výsledky rozpočtového hospodárenia, 
výsledky hospodárenia mimorozpočtových peňažných fondov, finančné 
usporiadanie vzťahov so štátnym rozpočtom a štátnymi fondmi. Zhodnocuje 
plnenie bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a finančných operácií v súlade 
s rozpočtovou klasifikáciou. Vychádzajúc z uvedeného, vykazované výsledky 
hospodárenia sú obrazom jednak kvantitatívneho, ale aj kvalitatívneho 
realizovania finančnej politiky orgánov obce Hurbanova Ves. 

 
Účtovníctvo bolo vedené v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení n. p. a v zmysle opatrenia MF SR č. 16786/2007-31 v znení neskorších 
opatrení /opatrenie MF SR č. MF 25189/2008-311 a opatrenie MF SR č. 
MF 24240/2009-31/, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania 
a rámcovej účtovnej osnovy pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce.  
 

V súlade so zákonom č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov bola spracovaná účtovná závierka k 31.12.2019 a odoslaná do 
rozpočtového informačného systému účtovných závierok MF SR. 
 



Predkladané stanovisko hlavného kontrolóra vychádza z vlastnej analýzy 
dosiahnutých príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce. Vykazované príjmy a 
výdavky boli overené v hlavnej knihe hospodárenia a porovnané s rozpočtom 
obce na rok 2019.  

 
 Rozpočtové hospodárenie obce Hurbanova Ves sa v roku 2019 riadilo 
rozpočtom, schváleným obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2018, uznesením 
č. 2. Rozpočet obce bol počas roka zmenený rozpočtovým opatrením č. 1, 
schváleným dňa 25.03.2019 uznesením č. 3 obecného zastupiteľstva, 
rozpočtovým opatrením č.2, schváleným dňa 30.06.2019 rozhodnutím starostu 
obce o presune finančných prostriedkov a rozpočtovým opatrením č. 3, 
schváleným dňa 22.07.2019 uznesením č. 2 obecného zastupiteľstva. 
 

Rozpočet bol spracovaný v súlade s § 4 zákona č.523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a § 4 
a § 9 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v znení neskorších predpisov na obdobie troch rokov, t. j. roky 2019, 2020 a 2021, 
ktorý rešpektuje rozpočtovú klasifikáciu v zmysle Opatrenia MF SR č. 
MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická 
klasifikácia rozpočtu v znení neskorších predpisov a bol spracovaný v súlade 
s „Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 
2021“, č. j. MF/010302/2018–411, vydanej v súlade s § 14 zákona č.523/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, 
ktorá vecne vymedzuje bežné a kapitálové príjmy a výdavky rozpočtu obce a ich 
jednotlivé triedenie. Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov v súlade s § 4, ods.5/, nebol 
zostavený ako programový rozpočet. 
  
 Návrh rozpočtu na rok 2019 bol schválený ako vyrovnaný, 
s predpokladanými príjmami a výdavkami vo výške 199.760,00 €. Úpravou 
rozpočtu bol navýšený na 379.640,00 €. Pri bežných príjmoch sa predpokladal 
príjem vo výške 308.720,00 €, v kapitálových príjmoch sa predpokladal príjem vo 
výške 38.200,00 € a finančné operácie vo výške 32.720,00 €. Bežné výdavky sa 
predpokladali vo výške 308.720,00 €, kapitálové výdavky vo výške 70.250,00 € 
a finančné operácie vo výške 670,00 €. 
 
 Skutočné plnenie príjmovej časti rozpočtu za rok 2019 bolo vo výške 
394.011,00 €, čo je plnenie na 103,79%. V časti bežných príjmov bolo plnenie vo 
výške 355.511,00 €, čo je 115,16 % plnenie predpokladaných príjmov a kapitálové 
príjmy boli dosiahnuté vo výške 28.500,00 €, čo je 74,61 % plnenie 
predpokladaných príjmov. V rámci finančných operácií bola použitá finančná 
čiastka vo výške 10.000,00 €, čo je 30,56 % plnenie.  
 
 Plnenie výdavkovej časti rozpočtu bolo celkovo splnené vo výške 
389.071,00 €, t. j. na 102,48 % predpokladaných výdavkov. Pri bežných 
výdavkoch boli finančné prostriedky použité vo výške 326.634,00 €, čo je plnenie 
na 105,80 % predpokladaných výdavkov, kapitálové výdavky boli použité vo výške 
61.767,00 €, čo je plnenie na 87,92 %. V rámci finančných operácií boli použité 
finančné prostriedky vo výške 670,00 €, čo je 100,00 % plnenie. Rozpočtové 
hospodárenie skončilo s prebytkom vo výške 4.940,00 €. 



 Dobré plnenie príjmov bežného rozpočtu bolo hlavne z dôvodu vyššieho 
výnosu dane z príjmov, poukázaných územnej samospráve, vyššieho výnosu 
dane z nehnuteľností a plnenia ostatných bežných príjmov. Osobitne treba 
vyzdvihnúť veľmi dobré plnenie bežných príjmov z podnikateľskej činnosti, ktoré 
bolo splnené vo výške 196.871,87 €, čo je plnenie na 123 %. Bežné príjmy sú 
navýšené z dôvodu otvorenia novovzniknutej obecnej predajne potravín, kde 
plnenie bolo vo výške 171.853,57 €, čo je plnenie na 123 % predpokladaného 
príjmu. Dobre boli plnené aj príjmy za vodné a stočné, ktoré bolo rozpočtované vo 
výške 19.000,00 € a splnené vo výške 20.868,00 €, čo je 110 % plnenie. 
Navýšenie bežných príjmov bolo aj za vratky DPH, a to z dôvodu vyšších investícií 
do vybavenia novootvorenej predajne potravín. 
 
 Kapitálové príjmy boli zabezpečené z tuzemských kapitálových grantov 
a transferov, kde zo štátneho rozpočtu bola obci poskytnutá dotácia na 
rekonštrukciu spevnenej plochy pri budove Materskej školy v sume 13.500,00 € 
a dotácia z rezervy predsedu vlády SR na financovanie stavebných úprav obecnej 
budovy – Predajne potravín vo výške 15.000,00 €. 
 
 Pri plnení bežných výdavkov rozpočtu na prevádzku a služby obecného 
úradu bola zo strany starostu obce dodržaná zásada opatrnosti, keď výdavok bol 
povolený len vtedy, keď bol krytý finančnými prostriedkami na príjmovej časti.  
 
 Bežné výdavky, zabezpečujúce vlastnú činnosť obce, sa čerpali vo výške 
108.434,92 €, čo je čerpanie na 92 %. Úspora bola dosiahnutá vo všetkých 
výdavkových položkách, len v položke transfery a príspevky bolo čerpanie vyššie, 
a to vo výške 13.440,00 € z dôvodu vyplatenia vyššieho príspevku na bývanie 
a príspevku dôchodcom. 
 
 Bežné výdavky, zabezpečujúce podnikateľskú činnosť, boli čerpané vo 
výške 218.199,48 €, čo je plnenie na 115 %. Vyššie čerpanie bolo hlavne v časti 
„Materiál“, kde pre spustenie prevádzky predajne potravín bolo potrebné zakúpiť 
tovar na predaj. Vo zvýšenej miere bolo potrebné zakúpiť aj všeobecný materiál 
pre údržbu kanalizácie a ČOV, ako aj spotrebný materiál pre predajňu potravín. 
  
 Kapitálové výdavky boli použité na dokončenie rekonštrukcie obecnej 
budovy Potravín vo výške 25.273,00 €, rekonštrukciu spevnenej plochy pri budove 
Materskej školy v sume 19.052,00 €, čiastočnú rekonštrukciu budovy Pohostinstva 
v sume 15.394,00 € a rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci v sume 1.826,00 
€ a obstaranie projektovej dokumentácie dopravného značenia v obci v sume 
220,00 €. 
 
 Súčasťou vyhodnotenia záverečného účtu obce je aj spracovanie 
informácie o mimorozpočtových prostriedkoch, súvisiacich s podnikateľskou 
činnosťou pri zabezpečení prevádzky obchodu Potravín, vodovodu, kanalizácie 
a ČOV. Na mimorozpočtové výdavky boli celkove použité finančné prostriedky vo 
výške 10.000,00 €. 

 
Súčasťou vyhodnotenia záverečného účtu je aj preverenie tvorby 

a čerpania mimorozpočtových peňažných fondov. Obec vytvára rezervný fond, 
kde zostatok k 31.12.2019 je 5.380,00 € /neboli čerpané ani poskytnuté žiadne 



finančné prostriedky/. Tvorba a použitie sociálneho fondu bolo v súlade so 
zákonom č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v platnom znení, zostatok 
sociálneho fondu obce k 31.12.2019 je 374,00 €. Tvorba fondov, ako aj ich 
použitie, bolo v súlade so zákonom.  
 

Obec má vytvorený Fond na opravy, údržbu a prevádzku majetku obce, 
ktorý je tvorený z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Použitie 
prostriedkov fondu na opravy, údržbu a prevádzku majetku obce je v kompetencii 
starostu obce. Prostriedky fondu nie sú vedené na samostatnom bankovom účte 
a sú súčasťou bankových účtov obce. V roku 2019 nebolo potrebné čerpať 
prostriedky z fondu. Zostatok na fonde na opravy, údržbu a prevádzku majetku 
obce k 31.12.2019 je vo výške 155.980,00 €. 
 

V súlade so zákonom NR SR č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení n. p. má obec finančne usporiadať svoje 
hospodárenie vrátane finančných vzťahov k iným subjektom, pôsobiacim na 
území obce, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok z rozpočtu obce. Obec 
v roku 2019 neposkytla dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám – 
podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne 
prospešný alebo verejnoprospešný účet. Obci bol zo štátneho rozpočtu 
poskytnutý transfer na zabezpečenie volieb a preneseného výkonu štátnej správy 
vo výške 1.744,00 €.  

  
Obec do 31.12.2019 vysporiadala svoje finančné vzťahy k štátnemu 

rozpočtu a štátnym fondom. 
 
Obec eviduje za rok 2019 pohľadávky v celkovom objeme 22.243,70 €, a to 

za daň z nehnuteľnosti a v nedaňových príjmoch je to poplatok za komunálny 
odpad, vodné a stočné a nájomné. 

 
Obec eviduje záväzky k 31.12.2019 vo výške 12.101,00 €, a to hlavne za 

faktúry v lehote splatnosti na bežné prevádzkové výdavky (ZSE, SPP, AVE, T-
COM). 

 
Výsledok hospodárenia obce Hurbanova Ves za rok 2019 sa odvíjal od 

dosiahnutých celkových príjmov a výdavkov. Výsledkom hospodárenia je prebytok 
vo výške 4.940,00 €. V zmysle ustanovenia § 16, ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri 
usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10, ods. 3, písm. a) a b) citovaného 
zákona z prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky z poplatku na rozvoj v sume 
2.137,00 €. V rámci finančných operácií bola do príjmovej časti zapojená finančná 
čiastka vo výške 10.000,00 €. Po odpočítaní výdavkov finančných operácií za 
poskytnutie finančnej zábezpeky vo výške 670,00 € je výsledkom hospodárenia 
strata vo výške -6.527,00 €.  

 
Podľa uvedených údajov o podnikateľskej činnosti obce v roku 2019 bola 

vykázaná strata vo výške 21.255,00 €, ktorá je hradená z prebytku bežného 
rozpočtu obce. 

 



Konštatujem, že záverečný účet obce Hurbanova Ves za rok 2019 bol 
v súlade s § 9, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení 
neskorších zmien a doplnkov, zverejnený na vývesnej tabuli Obecného úradu 15 
dní pred zasadnutím Obecného zastupiteľstva. 

 
Predložený Záverečný účet za rok 2019 analyticky hodnotí dobré plnenie 

jednotlivých častí rozpočtu za rok 2019. Materiál je spracovaný prehľadne, 
odborne na vysokej úrovni. 

 
Vyhodnotením hospodárenia obce Hurbanova Ves za rok 2019 môžem 

konštatovať, že splnilo svoje základné poslanie zabezpečiť financovanie 
rozpočtom stanovených úloh a zámery rozpočtu v plnej miere realizovať. 
Vzhľadom na vyššie uvedené, odporúčam Obecnému zastupiteľstvu záverečný 
účet obce Hurbanova Ves za rok 2019 
 
 

schváliť bez výhrad ! 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 30.04.2020     Ing. Ján Dubravec 

     hlavný kontrolór 


