
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 

Jabloňovce za rok 2020 

 

V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) predkladám obecnému 

zastupiteľstvu odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Jabloňovce za rok 2020. 

Stanovisko som spracovala na základe predloženej účtovnej závierky obce za rok 2020, 

súvahy k 31.12.2020, výkazu ziskov a strát, hlavnej knihy, ďalších podkladov a doplňujúcich 

údajov vyžiadaných od pracovníkov Obecného úradu ako aj Správy nezávislého audítora o 

overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020. 

 

1. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO 

ÚČTU OBCE 

1.1 Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Návrh záverečného účtu obce Jabloňovce za rok 2020 (ďalej len „návrh záverečného účtu“) je 

spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy“) . Návrh záverečného úctu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov (Ďalej 

len zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy) a zákona č. 597/2003 Z. z. 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov ako aj ostatných súvisiacich právnych noriem. 

1.2 Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce Jabloňovce 

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce v zákonom 

stanovenej lehote najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona c. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. 

 



1.3 Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce 

Obec si splnila povinnosť v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy dať overiť účtovnú závierku a rozpočtové hospodárenie podľa § 9 ods. 4 zákona 

o obecnom zriadení. Audit vykonal Ing. Jozef Adamkovič. V správe nezávislého audítora o 

overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 vyslovil nasledujúci názor: 

„Podľa môjho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie 

obce Jabloňovce k 31. decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia  za rok končiaci 

k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve." 

 

1.4 Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu 

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a obsahuje predpísané náležitosti. 

 

2. SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

Obec 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 obce. V súlade s § 16 ods. 2 citovaného zákona finančne usporiadala svoje 

hospodárenie. Ďalej usporiadala finančné vzťahy k zriadeným alebo založeným právnickým 

osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla finančné 

prostriedky svojho rozpočtu, k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k 

rozpočtom VÚC. 

Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: 

Rozpočet obce na rok 2020 

Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 

Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 



Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 

Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

podľa §7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 

Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: 

- rozpočtom iných obcí 

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a prehľad o poskytnutých zárukách 

podľa jednotlivých príjemcov návrh rozpočtu neobsahuje, pretože obec nevykonáva 

podnikateľskú činnosť a neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecne záväzných predpisov. 

3. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU 

Finančné hospodárenie obce Jabloňovce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením 

obecného zastupiteľstva. Rozpočet bol schválený ako prebytkový čím boli naplnené 

podmienky § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, počas roka 

bol upravený jedenkrát. Rozpočet na rok 2020 bol zostavený v zmysle § 10 zákona o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a jeho vnútorné členenie je v súlade s týmto 

zákonom. Obsahuje bežný a kapitálový rozpočet v členení na príjmy, výdavky a finančné 

operácie. Údaje o plnení rozpočtu boli v členení podľa §10 ods. 3 zákona rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. 

Uvádzam prehľad súhrnných údajov o rozpočte a jeho plnení v € a v percentách k 31.12.2020. 

Druh príjmu: Rozpočet v 
€ 

Upravený 
rozpočet v € 

Plnenie v € Plnenie v % 

Bežné príjmy 200 416 107 186 147 647,37 96,67 
Bežné výdavky 127 093 129 876 112 931,66 86,95 
Kapitálové príjmy 0 18 862 18 556,15 98,38 
Kapitálové výdavky 22 863 22 863 22 863 100 
Finančné príjmy 181 245 26 691 26 691 100 
Finančné výdavky 5220 0 0 0 
Celkové výdavky 381 661 152 739 135 794,66 88,91 
Celkové príjmy 381 661 152 739 147 647,34 96,67 
  

 



4. BILANCIA AKTÍV A PASÍV 

Bilancia aktív a pasív odzrkadľuje stav majetku a majetkové vzťahy obce. Aktíva a pasíva v 

súvahe sa rovnajú. Oproti predchádzajúcemu roku 2019 stúpla hodnota majetku obce. 

Záväzky obce sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšili. Uvádzam v skrátenom 

prehľade. 

Položka súvahy Stav k 1.1.2020 v € Stav k 31.12.2020 v € 
Neobežný (hmotný a nehmotný) majetok 665 440,92 674 156,18 
Obežný (finančný) majetok 79 401,29 70 130,96 
Časové rozlíšenie 26,40 120 
Majetok spolu 744 868,61 744 407,14 

  
Vlastné imanie 632 271,99 619 067,28 
Záväzky 7 591,69 12 055,33 
Časové rozlíšenie 105 004,93 113 284,53 
Vlastné imanie a záväzky spolu 744 868,61 744 407,14 
 

5. STAV A VÝVOJ DLHU 

Obec si plní svoje záväzky včas a v tejto tendencii by mala pokračovať aj v ďalšom 

rozpočtovom období. K 31.12.2020, obec neeviduje žiadne záväzky po splatnosti. 

6 . REZERVNÝ FOND A SOCIÁLNY FOND 

Stav rezervného fondu k 1.1.2020 bol 65 630,07 €, prírastok z prebytku hospodárenia v roku 

2020 bol 9 055,08 €. V roku 2020 obec prostriedky z rezervného fondu čerpala vo výške 

19 728 €. Konečný zostatok rezervného fondu k 31.12.2020 je 54 957,15 €. Prostriedky 

rezervného fondu slúžia na pokrytie prípadnej potreby použitia v budúcnosti. 

Stav sociálneho fondu (ďalej len SF) bol na začiatku obdobia 1 949,71€. Prídel do SF za rok 

2020 bol vytvorený vo výške 401,81 €, čerpanie zo sociálneho fondu na stravovanie 

zamestnancov bolo v roku 2020 vo výške 27,24 €. Konečný zostatok sociálneho fondu 

k 31.12.2020 je prebytkový, vo výške 2 324,28 €.   

 

 

 



7. ZÁVER: 

Na základe vlastného zhodnotenia konštatujem, že záverečný účet je spracovaný v súlade s 

príslušnými právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav 

majetku a záväzkov obce Jabloňovce, a preto odporúčam schváliť návrh záverečného účtu tak, 

ako je predložený, schváliť celoročné hospodárenie obce bez výhrad a schváliť prevod 

prebytku rozpočtu za rok 2020 vo výške 9 055,08 € do rezervného fondu. 

 

V Jabloňovciach 09.06.2021 

 

 

Mgr. Abaffyová Denisa 
                                                                                                         hlavná kontrolórka    


