
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Dolná Tižina za rok 2015. 

 

V zmysle §18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Dolná Tižina za rok 2015. 

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Dolná Tižina za rok 2015 (ďalej len 
„stanovisko“ som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce Dolná Tižina za 
rok 2015 a na základe finančných výkazov vyhotovených obcou k 31.12.2015. 

 

A. Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu 
 
Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu záverečného účtu obce 
Dolná Tižina za rok 2015 (ďalej len „návrh záverečného účtu“) z dvoch hľadísk: 
 

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu 
 
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
 
 Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“), ako aj so „Zásadami rozpočtového 
hospodárenia obce Dolná Tižina“ 
 
1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 
 
 Návrh záverečného účtu obce 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 neskorších predpisov a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy. 
 
1.3. Povinnosť auditu zo strany obce  
 
 Obec je povinná dať účtovnú uzávierku overiť audítorovi. Táto povinnosť jej vyplýva 
z ustanovenia §9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s 
§ 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Účtovná uzávierka bola overená 
audítorom Ing. Jozefínou Smolkovou a Správa o audite účtovnej uzávierky za rok končiaci sa 
k 21.12.2015 bola vypracovaná dňa 30.05.2016, čím si obec splnila svoju povinnosť v zmysle § 19 ods. 
3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov - účtovná závierka účtovnej 
jednotky musí byť audítorom overená do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa 
zostavuje. 
 

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu 
 
 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 hospodárení príspevkových organizácií, hodnotenie plnenia programov obce. Údaje o nákladoch 
a výnosoch podnikateľskej činnosti a prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov 
neobsahuje, pretože podľa návrhu záverečného účtu obec v roku 2015 nevykonávala podnikateľskú 
činnosť a neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecne – záväzných právnych predpisov. Údaje 
o plnení rozpočtu sú 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. 
 

B. Zostavenie záverečného účtu 
 
 Obec pri zostavení záverečného účtu 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 usporiada svoje vzťahy k zriadeným alebo založeným právnickým 
osobám, , ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám, štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, 
rozpočtom iných obcí, rozpočtom VÚC.  
 

1. Rozpočtové hospodárenie 
 

 Finančné hospodárenie obce sa v roku 2015 riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený obecným 
zastupiteľstvom (OZ) dňa 15.12.2014 uznesením č. 4/2014. 
 

 Bežný  rozpočet bol zostavený ako prebytkový s prebytkom 22.000,00 EUR a kapitálový 
rozpočet bol zostavený ako schodkový so schodkom 22.000,00 EUR, t.j. celkový rozpočet bol 
zostavený ako vyrovnaný. 
 
 Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka zmenený 5 rozpočtovými opatreniami : 
 

1. rozpočtové opatrenie č. 1/2015 prijaté dňa 10.06.2015 
2. rozpočtové opatrenie č. 2/2015 prijaté dňa 29.9.2015 
3. rozpočtové opatrenie č. 3/2015 prijaté dňa 10.12.2015 
4. rozpočtové opatrenie č. 4/2015 prijaté dňa 28.12.2015 
5. rozpočtové opatrenie č. 5/2015 prijaté dňa 30.12.2015 

 

 Schválený rozpočet v € Upravený rozpočet v € 

Bežný rozpočet   

príjmy 773 190,00 843 190,00 

výdavky 751 190,00 764 340,00 

Prebytok bežného rozpočtu 22 000,00 78 850,00 

Kapitálový rozpočet   

príjmy 0 0 

výdavky 22 000,00 252 650,00 

Schodok kapitálového rozpočtu 22 000,00 252 650,00 

Finančné operácie   

príjmy 0 0 

výdavky 0 173 800,00 

 
1.1. Plnenie rozpočtu príjmov 

 
 Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy, 
kapitálového rozpočtu príjmy z predaja majetku.  
 Cudzie príjmy bežného rozpočtu boli tvorené najmä dotáciami na činnosť preneseného 
výkonu štátnej správy a ostatnými účelovo viazanými grantami a transferami, kapitálové príjmy boli 
tvorené grantami a transferami.  
 



 
 
Obec v roku 2015 plnila rozpočet príjmov nasledovne: 
 
V € 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť % 

Bežné príjmy 773 190,00 843 190,00 794 155,55 94,18 % 

Kapitálové príjmy 0 0 0  

 
1.1.1. Plnenie rozpočtu bežných príjmov/ Obec 
 
 Bežné príjmy zahŕňajú vlastné príjmy (daňové a nedaňové) a cudzie príjmy (granty 
a transfery), ich plnenie bolo v roku 2015 nasledovné: 
 
V € 

 rozpočet Skutočnosť % 

Daňové príjmy 402 390,00 415 001,46 103,13 

Nedaňové príjmy  10 800,00 13 902,08 128,72 

Granty a transfery 430 000,00 365 252,01 84,94 

Bežné príjmy celkom 843 190,00 794 155,55 94,18 

 
Daňové príjmy: 

Najväčší podiel na celkovom objeme daňových príjmov má výnos dane poukazovaný územnej 
samospráve zo štátu, tzv. podielová daň. Obci sa podarilo naplniť plánovaný výnos daňových príjmov 
na úrovni 102,2%.  
Nedoplatky z daňových príjmov eviduje obec k 31.12.2014 vo výške 8 829,41,64 EUR 
 
V € 

 rozpočet Skutočnosť % 

Podielové dane 364 390,00 372 421,38 102,20 

Daň z nehnuteľností 16 200,00 18 527,71 114,37 

Daň za psa 700,00 685,17 97,88 

Poplatok odpady 21 800,00 24 052,37 110,33 

Daň za ubytovanie 100,00 273,60 273,60 

 
Nedaňové príjmy: 

Ide o príjmy z  vlastníctva majetku a príjmy z administratívnych a iných poplatkov. Plnenie 
nedaňových príjmov sa podarilo naplniť na 128,72% 
 
V € 

 rozpočet Skutočnosť % 

Príjmy z vlastníctva majetku 1 000,00 1675,34  167,53 

Administratívne a iné  3 400,00 3 866,21 113,71 

Iné poplatky a platby 6 300,00 7 946,38 126,13 

Z účtov fin. hospodárenia 100,00 14,15 14,15 

 
 
 
 
 
 



Granty a transfery: 
 
Ide o príjmy získané v rámci sektoru verejnej správy, sú to príjmy účelovo určené na financovanie 
preneseného výkonu štátnej správy, dotácie z ÚPSVaR a iné dotácie. Najväčší objem týchto 
finančných prostriedkov je určený na financovanie základnej školy. 
 
V roku 2015 boli obce poskytnuté granty a transfery vo výške 365 252,01 Eur, čo predstavuje 84,94 % 
plnenie 
 
1.1.2. Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov 
V € 

 rozpočet Skutočnosť % 

Vlastné príjmy 0 0  

Granty a transfery 0 0  

Kapitálové príjmy spolu 0 0  

 
1.1.3. Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií 
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 súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. 
V € 

 rozpočet Skutočnosť % 

Príjmy 173 800 222 533,18 128,04 

 
Rozbor príjmových finančných operácií: 
Zostatok  z roku 2014  54 714,48 eur  17 500,00 infraštruktúra cintorín 
       32 270,00 výmena okien ZŠ 
             117,12 dopravné žiaci ZŠ 
          4 767,36 zostatok fin. prostriedkov z r. 2014 
Prijatý úver rekonštrukcia VO 167 818,70 eur  
 
1.1.4. Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií 
V € 

 rozpočet Skutočnosť % 

Bežné príjmy 0 18 242,02  

 
Mimorozpočtové príjmy boli v roku 2015 vo výške 85 046,80 EUR a sú započítané do finančných 
operácií. 
 

1.2. Čerpanie rozpočtu výdavkov. 
 
Obec v roku 2015 čerpala výdavky nasledovne: 
V € 

 rozpočet Skutočnosť % 

Bežné výdavky 397 840 319 382,74  80,28 

Kapitálové výdavky 252 650 245 664,83 97,24 

 
 



 
 
 
1.2.1. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov 
V € 

 Rozpočet Skutočnosť % 

Mzdy, platy, služobné príjmy 161 804,08 132 460,54 81,86 

Poistné a príspevky do poisťovní 83 986,07 68 881,41 82,02 

Tovary a služby 147 575,85 114403,68 77,52 

Bežné transfery 4 280,00 3 447,29 80,54 

Splácanie úrokov 194 189,82 97,84 

 
V návrhu záverečného účtu je čerpanie bežných výdavkov podľa funkčnej rozpočtovej klasifikácie 
skomentované. 
 
1.2.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov 
 
V € 

 rozpočet čerpanie % 

Kapitálové výdavky 252 650,00 245 664,83 97,24 

 
Rozbor čerpania kapitálových výdavkov: 
Rekonštrukcia a modernizácia VO 218 563,46 
Splátka obecné auto        3 821,85 
Infraštruktúra cintorín           23 279,52 
 
1.2.3. Čerpanie rozpočtu rozpočtových organizácií 
 
V € 

 rozpočet čerpanie % 

Bežné výdavky 366 500,00 431 812,88 117,82 

Originálne kompetencie 35 000,00 54 863,12 156,75 

Finančné operácie 0 78 224,69  

 
 
 
1.2.3. Výdavkové finančné operácie 
V € 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet skutočnosť % 

0  0  

 
1.3. Výsledok hospodárenia 

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako 
výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo 
schodok jej rozpočtu: podľa §2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy – prebytok rozpočtu je kladný výsledok rozpočtu medzi príjmami 
a výdavkami, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu. Pod 
príjmami a výdavkami sa chápu bežné príjmy a výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy 
a výdavky (kapitálový rozpočet), súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie. 
 



Hospodárenie obce v € 
V € 

  Skutočnosť 
k 31.12.2014 

Bežné príjmy spolu  (+)812 398,57 

Bežné výdavky spolu   (-)  751 195,62 

Bežný rozpočet  + 61 202,95 

Kapitálové príjmy spolu   0 

Kapitálové výdavky spolu  (-)  245 664,83 

Kapitálový rozpočet  - 245 664,83 

Vylúčenie z prebytku   

Výsledok hospodárenia  - 184 461,88 

Príjmy z finančných operácií   (+) 307 579,98              

Výdavky z FO (RO)  (-) 78 224,69 

Finančné operácie  + 229 355,29 

Vylúčené z finančných operácií  (-) 49 947,12  

Zostatok finančných operácií  + 179 408,17 

 
Výsledok hospodárenia za rok 2015 je schodok rozpočtu vo výške 184 461,88 Eur (§2 písm. b) a c) a 
§10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) 
 
V Návrhu záverečného účtu je navrhnuté vysporiadať schodok rozpočtu zo zostatku finančných 
operácií a z eurofondov ( vratka modernizácia a rekonštrukcia VO) 
 
Nakoľko výsledok hospodárenia za rok 2015 nevykazuje prebytok rozpočtu, rezervný fond sa netvorí. 
 
Zostatok na bankových účtoch a v pokladni obce k 31.12.2015:  

49 288,97 € 
 

z toho viazané prostriedky vylúčené z prebytku:  
      2 771,70 € sociálny fond 
          224,64 € dopravné žiaci 
 
Zostatok na bankových účtoch a v pokladni RO k 31.12.2014: 
      40 537,61 €  
 

2. Prehľad o stave a vývoji dlhu 
 
Obec eviduje k 31.12.2015 záväzky: 
 
Krátkodobé záväzky: 

Voči dodávateľom 18 126,40 

Nevyfakturované dodávky  10,36 

Záväzky leasing  3 202,89 

Iné záväzky 20,32 

Voči zamestnancom 9 247,77 

Sociálne a zdravotné poistenie 5 519,27 

Daň z príjmov 1 113,08 

Voči bankám 167 818,70 

Záväzky celkom: 205 058,79 

 



Obec Dolná Tižina v roku 2015 prijala úver vo výške 167 818,70 Eur. S ohľadom na vývoj 
rozpočtového hospodárenia obce, nízke zostatky na peňažných účtoch po vylúčení účelovo viazaných 
prostriedkov, neistý vývoj plnenia kapitálových príjmov neodporúčam do budúcnosti dlhovo 
zaťažovať obec, t.j. neodporúčam zo strany obce prevziať dlhodobé záväzkové povinnosti pred 
splatením prijatého úveru (úver, koncesné zmluvy...) 
 

3. Finančné usporiadanie vzťahov: 
 
K 31.12.2015 obec finančne usporiadala svoje vzťahy : 
a)k zriadeným a založeným právnickým osobám 
- všetky poskytnuté finančné prostriedky boli k 31.12.2015 použité – rozdiel/vrátenie 0 
 
b)voči právnickým osobám a fyzickým osobám 
-obec v roku 2015 neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie  
 
c) voči štátnemu rozpočtu 
 
k 31.12.2015 neboli požité poskytnuté finančné prostriedky: 

poskytovateľ určenie Poskytnuté 
prostriedky 

Použité 
prostriedky 

rozdiel 

OÚ – odbor školstva Nenormatívne - 
dopravné 

12 166,00 11 941,00 225,00 

 
Ostatné poskytnuté finančné prostriedky boli k 31.12.2015 použité – rozdiel 0 
 
d) voči štátnym fondom 
Obec v roku 2015 neuzatvorila zmluvu so štátnymi fondami 
 
e) voči rozpočtom iných obcí: 

Obec určenie Poskytnuté 
prostriedky 

Použité 
prostriedky 

rozdiel 

Varín Spoločné úrad. 8 211,84 8 211,84 0 

f) Voči rozpočtom VÚC 
Obec neposkytla do rozpočtu VÚC v roku 2015 žiadne prostriedky 
 
 

4. Údaje o podnikateľskej činnosti 
 
Návrh záverečného účtu neobsahuje údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti. 
 

5. Hodnotenie programov rozpočtu 
 
Obec Dolná Tižina má schválený rozpočet bez programovej štruktúry. 
 

Záver 
 
Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami §16 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky náležitosti podľa §16 ods. 5 
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
 



Návrh záverečného účtu bol v zmysle §9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a §16 ods. 9 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v obci 
obvyklým – dňa 30. mája 2016 na úradnej tabuli obce. 
 
Obec si splnila povinnosť auditu v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov - účtovná závierka účtovnej jednotky musí byť audítorom overená do jedného 
roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje. 
     
 
 
V Dolnej Tižine, dňa 15.06.2016    ................................................................... 
        Mgr. Katarína Šutáková 
 
 


