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

obce Hurbanova Ves  
za rok 2014 

_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 V súlade s § 18f, ods. 1 pís. 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 2014. 

 
Záverečný účet obce Hurbanova Ves za rok 2014 je spracovaný v zmysle   

§ 16, zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy      
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
 Záverečný účet prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia za rok 
2014 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. Materiál ďalej obsahuje údaje z účtovného výkazníctva, a to  účtovnú 
závierku za obdobie roku 2014, ktorá obsahuje Súvahu, zostavenú k 31.12.2014, 
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014 a Poznámky. 
 
 Záverečný účet vyjadruje dosiahnuté výsledky rozpočtového hospodárenia, 
výsledky hospodárenia mimorozpočtových peňažných fondov, údaje o nákladoch 
a výnosoch podnikateľskej činnosti, finančné usporiadanie vzťahov so založenými 
a zriadenými právnickými osobami, štátnym rozpočtom a štátnymi fondmi a fondmi 
EU, ako aj bilanciu aktív a pasív účtovnej jednotky obce Hurbanova Ves. 
Zhodnocuje plnenie bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a finančných 
operácií v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v členení podľa § 10 ods. 3,    
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení n.p.. 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.  
 

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 2014.  

 
 Rozpočtové hospodárenie obce Hurbanova Ves sa v roku 2014 riadilo 
rozpočtom, schváleným obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2013, uznesením    



č. 3. Rozpočet obce bol počas roka zmenený rozpočtovým opatrením č. 1, 
schváleným dňa 31.3.2014, uznesením č. 2. 
 
 Návrh rozpočtu na rok 2014 bol schválený ako vyrovnaný v celkovej výške 
133.695,- € s tým, že v bežných príjmoch sa predpokladal príjem vo výške 
111.825,- € a v kapitálových príjmoch sa predpokladal príjem vo výške 2.000,- €. 
Na vykrytie potrieb kapitálových výdavkov sa predpokladalo použitie finančných 
prostriedkov rezervného fondu a fondu na opravy, údržbu a prevádzku majetku 
obce vo forme finančných operácií vo výške 19.870,- €, a to spolu vo výške 
25.000,- €. Pri úprave rozpočtu, pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu vo výške 
133.695,- €, boli upravené bežné príjmy, kde sa predpokladalo zníženie o 10.000,- 
€, na sumu 101.825,- € a vyššie použitie rezervného fondu o 10.000,- €, a to 
v celkovej čiastke 29.870,- €. 
 
 Skutočné plnenie príjmovej časti rozpočtu za rok 2014 bolo vo výške 
129.416,- €, čo je 96,80 % plnenie predpokladaných príjmov, z toho bežné príjmy 
vo výške 96.325,- €, kapitálové príjmy vo výške 0,- € a finančné operácie vo výške 
33.091,- €. Plnenie výdavkovej časti rozpočtu bolo vo výške 129.066,- €, čo je 
96,54 % plnenie predpokladaných výdavkov, z toho bežné výdavky vo výške 
95.975,- €, kapitálové výdavky vo výške 33.091,- €. Finančné operácie boli 
použité vo výške 33.091,- € na krytie kapitálových výdavkov. Rozpočtové 
hospodárenie skončilo s prebytkom vo výške 350,- €. 
 
 Plnenie príjmov bežného rozpočtu bolo vo výške 96.325,- €, to je na     
94,60 %. Dobré plnenie bolo hlavne z dôvodu výnosu dane z príjmov, 
poukázaných územnej samospráve, poplatku za komunálny odpad a príjmov 
z vlastníctva majetku, a to za prenájom pozemkov, budov a výpožičky zariadení. 
 
 Kapitálové príjmy boli splnené vo výške 0,- €, nakoľko v roku 2014 nebol 
odpredaný z majetku obce žiaden nehnuteľný majetok. 
 
 Plnenie bežných výdavkov rozpočtu bolo vo výške 95.975,- €, to je na 
88,30 %. Čerpanie bolo rovnomerné vo všetkých položkách výdavkovej časti 
rozpočtu. 
 
 Kapitálové výdavky boli rozpočtované a čerpané vo výške 33.091,- €, a to 
na opravu chodníkov obce. Táto čiastka bola vykrytá finančnými operáciami 
v ktorých je zahrnutý transfer z roku 2013 vo výške 10.000,- € a použitie     
10.816,- € z rezervného fondu a 12.275,- € z Fondu na opravy, údržbu 
a prevádzku majetku obce.  
 
 Súčasťou výdavkov rozpočtu je aj poskytnutie prostriedkov na 
mimorozpočtové výdaje súvisiace s podnikateľskou činnosťou pri zabezpečení 
prevádzky vodovodu, kanalizácie a ČOV. Na tieto výdavky boli celkove použité 
finančné prostriedky v celkovej výške 25.218,- €, z toho 15.015,- € z bežného účtu 
a 10.203,- € z Fondu na opravy, údržbu a prevádzku majetku obce. 
 
 Vo výdavkovej časti rozpočtu bola zo strany vedenia obce dodržaná 
zásada opatrnosti, keď výdavok bol povolený len vtedy, keď bol krytý finančnými 
prostriedkami na príjmovej časti.  



 
 

Súčasťou vyhodnotenia záverečného účtu je aj preverenie tvorby                
a čerpania mimorozpočtových peňažných fondov. V rámci zostavovania rozpočtu 
sa plánovalo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu a Fondu na 
opravy, údržbu a prevádzku majetku obce. Obec vytvára rezervný fond, a to vo 
výške 10% prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Zostatok na 
rezervnom fonde k 31.12.2014 je 0,- €. 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 31.12.2014 je 1.438,- €. 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 2014 bolo potrebné použiť 
prostriedky fondu, a to vo výške 22.275,- € na kapitálové výdavky potrebné na 
opravu chodníkov a 20.350,- € na krytie schodku z podnikateľských činností. 
Zostatok na fonde na opravy, údržbu a prevádzku majetku obce k 31.12.2014 je 
59.303,- €. 
 

 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 2014 neposkytla dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám – 
podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne 
prospešný alebo verejnoprospešný účet. Obci bol z úradu vlády v roku 2013  
poskytnutý grant na opravu chodníkov vo výške 10.000,- €, ktorý bol čerpaný 
v roku 2014. Obec vysporiadala svoje finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu             
a štátnym fondom. 

 
Obec eviduje za rok 2014 pohľadávky v celkovom objeme 23.225,- €, a to 

v nedaňových príjmoch poplatok za komunálny odpad, vodné a nájomné vo výške 
10.299,-  € a daň z nehnuteľnosti vo výške 12.926,- €. 

 
Záväzky obec k 31.12.2013 eviduje vo výške 2.686,- €, a to hlavne za 

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

 
Výsledok hospodárenia obce Hurbanova Ves za rok 2014 sa odvíjal od 

dosiahnutých celkových príjmov a výdavkov. Výsledkom hospodárenia je prebytok 
vo výške 350,- €. V zmysle návrhu uznesenia sa táto čiastka prevedie do 
rezervného fondu obce. 
 

Konštatujem, že záverečný účet obce Hurbanova Ves za rok 2013 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 2014 analyticky hodnotí dobré plnenie 

jednotlivých častí rozpočtu za rok 2014. Materiál je spracovaný prehľadne, 
odborne na vysokej úrovni. 

 
Vyhodnotením  hospodárenia obce Hurbanova Ves za rok 2014 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 2014 

 
 
 

schváliť. 
 

 
 
V Bratislave dňa 18.6.2015                                   Ing. Ján Dubravec 

      hlavný  kontrolór 
 
 
 


