
Obec  Bačkovík  - Terézia   K i n l o v i č o v á  - hlavný kontrolór obce  

__________________________________________________________________________    

 

                                            V Bačkovíku  , 13. 5. 2020 

Na rokovanie OZ Bačkovík     

dňa  14. 5. 2020 

V e c  

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Bačkovík 

za rok 2019 

_________________________________________________________________ 

 

 Na základe § 16 ods. 10 zák. č. 583/2004 Z.z. v platnom znení návrh 

záverečného účtu obec prerokuje do 6 mesiacov po uplynutí rozpočtového 

roka. 

Na rokovanie OZ dňa  predkladá starosta obce  „Záverečný účet obce   

Bačkovík   za rok 2019“. 

 Odborné stanovisko k záverečnému účtu predkladá hlavný kontrolór v 

súlade s ods. 1 písm. c) § 18 f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

platnom znení. 

 Na základe vyššie uvedených právnych predpisov predkladám obecnému 

zastupiteľstvu odborné stanovisko hlavného kontrolóra. 

 Záverečný účet obce   za rok 2019  je vypracovaný  v zmysle zák. č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách a Postupov účtovania pre obce 

vydaných MF  č. MF/16786 /2007-31 z  08/2007 v platnom znení.    

Obec má overenú účtovnú závierku  za rok 2018 audítorom. Obec má obsadenú 

funkciu hlavného kontrolóra  v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v platnom 

znení. Odbornosť HK – ekonomické vzdelanie , prax všeobecná účtovníčka – 

pracovný úväzok 20 %. 

Záverečný účet obce má obsahovať  hodnotenie : 

 

• rozpočtové hospodárenie , výsledok rozpočtového hospodárenia  

• hodnotenie úverov  

• príspevkové organizácie  - hodnotenie  

• informáciu o poskytnutých zárukách  obcou 

• hodnotenie programu obce  

• informácie o prijatých a poskytnutých transféroch  

• bilanciu aktív a pasív.  

 

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE  

Hlavný kontrolór obce  predložil  písomne na rokovanie OZ Bačkovík   

odborné stanovisko k Návrhu rozpočtu obce na rok 2019- 2020- 2021. 

Rozpočet obce Bačkovík   na rok 2019 bol  schválený OZ Bačkovík   

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 25. 10. 2018 

uznesením č. 45/2018. 

 

Je členený na bežný, kapitálový a finančné operácie. 

Zostavený bol v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách podľa funkčnej  

a ekonomickej klasifikácie rozpočtov verejnej správy. 

Úpravy rozpočtu roka 2018  boli vykonané 4x a boli schválené OZ Bačkovík. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2    - 

Rozpočet obce k 31.12.2019  

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 284 366 386 468 

z toho :   

Bežné príjmy 282 680 369 757 

Kapitálové príjmy 0 0 

Finančné príjmy 1 686 16 711 

Výdavky celkom 278 057 385 066 

z toho :   

Bežné výdavky 276 371 374 712 

Kapitálové výdavky 1 686 10 354 

Finančné výdavky 0 0 

Rozpočtové hospodárenie obce 6 309 1 402 

 

 

Rozpočet obce  bol schválený bez programovej štruktúry 

    

BILANCIA AKTÍV A PASÍV 

 

Záverečný účet obce má obsahovať  hodnotenie :- bilanciu aktív a pasív 

V záverečnom účte je  bilancia aktív a pasív podrobne analyzovaná. 

- Ide pohyb nehnuteľného majetku a taktiež  majetok na strane aktív - 

pohľadávky - daňové a nedaňové, ktoré sú podrobne analyzované aj pri 

inventarizácii za rok 2019  

Inventúra bankových  účtov: 

+    84 729,13 € - zost.  bankových účtov a PKL 

     62 261,60 € - zostatok  rezervný fond  

      8 696,95 € - depozit mzdy 12/2019  - ZŠ 

        100,00 € - depozita za prenájom knižnice   

_______________________________________ 

     13 670,58 € - zostatok finančných prostriedkov na ZBÚ 

     -9 242,19 € - nedočerpané dotácie   z r. 2019  

      4 428,39 € 

  

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa 

vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje 

obecné zastupiteľstvo.            

Začiatočný stav k 1.1.2019   50 684,63 

Tvorba Rezervného fondu:     

Uznesenie zastupiteľstva  prebytok hospodárenia 17 644,53 

Spolu   68 329,16 

Čerpanie Rezervného fondu:     

Uznesenie č. 31/2019 Pozemky pred OcU 500,00 

Uznesenie č. 31/2019 MŠ brána – elektrický pohon 1 452,00 

Uznesenie č. 71/2019 Vodomery a vodomerné zostavy 565,56 

Uznesenie č. 31/2019 

Projektová dokumentácia – 

zateplenie OcU 3 550,00 



Spolu   6 067,56 

Konečný zostatok k 31.12.2019    62  261,60 
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VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA  

Prebytok rozpočtu a schodok sa zisťuje mimo účtovníctva na základe skutočne 

realizovaných rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov v zmysle § 10 

ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Schodok     = 1 353,35 € 

Odvod do rezervného fondu po odpočte  nedočerpaných dotácií  r. 2019  

a inventúry finančných prostriedkov k 31. 12. 2019  na bankových účtoch 

a pokladnici   4 428,39  €   

   Od  1. 1. 2008  v zmysle novej metodiky účtovníctva výsledok 

rozpočtového hospodárenia, to znamená prebytok rozpočtu a schodok rozpočtu v 

účtovníctve  sa nevykazuje.  

Prebytok rozpočtu a schodok sa zisťuje mimo účtovníctva na základe skutočne 

realizovaných rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov v zmysle § 10 

ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Bola vykonaná aj inventúra bankových účtov z pohľadu rozpočtového 

hospodárenia. 

 

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

 

V súlade s ustanovením §2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v z.n.p. obec vykázala schodok rozpočtu 1 353,35 €. Vylúčenie z prebytku : 

9 242,19 € 

Súčasťou rozpočtu v zmysle §10 ods. 6 Zákona 583/2004 Z. z. sú aj finančné 

operácie, saldo finančných operácií je (+) 15 023,93 €. Celkové 

hospodárenie obce po zohľadnení finančných operácii je  prebytok 13670,58€. 

  

 

Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 368 374,34 

Bežné výdavky spolu 361 060,79 

Bežný rozpočet 7 313,55 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 8 666,90 

Kapitálový rozpočet  8 666,90 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 1 353,35 

Vylúčenie z prebytku  9 242,19 

Upravený prebytok bežného a kapitálového 

rozpočtu 
10 595,54 

Príjmové finančné operácie  15 023,93 

Výdavkové finančné operácie 0,00 

Rozdiel finančných operácií 15 023,93 

PRÍJMY SPOLU   383 398,27 

VÝDAVKY SPOLU 369 727,69 

Hospodárenie obce  13 670,58 



Vylúčenie z prebytku 9 242,19 

Upravené hospodárenie obce 4 428,39 
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Obec v roku 2019  neposkytla záruky a nemá   úver. 

V záverečnom účte sa nachádza aj informácia o prijatých a poskytnutých 

transféroch 

 

  

Z á v e r  

Na základe zhodnotenia hospodárenia Obce Bačkovík rok 2019, ktoré bolo 

vykonané  predloženým návrhom Záverečného účtu obce Bačkovík  za rok 2019, 

Poznámkami k účtovnej závierke obce Bačkovík  za rok 2019, vykonanej 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  Bačkovík    za rok 2019 

a odporúčaní poslancov OZ  

O d p o r ú č a m 

obecnému zastupiteľstvu schváliť celoročné hospodárenie  Obce Bačkovík 

za rok 2019 – bez výhrad  a Záverečný účet obce za r. 2019   schváliť s 

vysporiadaním podľa predloženého návrhu. 

Celoročné hospodárenie obce Bačkovík  

schvaľujem bez výhrad 

na základe vykonávanej kontrolnej činnosti v roku 2019. 

 

 

 

Vypracovala:                          Terézia   K i n l o v i č o v á 

                                            hlavný kontrolór obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Návrh na uznesenie:  

a) 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra 

a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2019. 

b) 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné 

hospodárenie bez výhrad. 

c) 

Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje schodok rozpočtového hospodárenia   

1 353,35 € 

d)  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod do rezervného fondu  zostatok 

príjmových finančných operácií po usporiadaní schodku  rozpočtu 

a odpočítaní nedočerpaných dotácií z r. 2019 v zmysle účelu  celkom v sume  

9 242,19 € na tvorbu rezervného fondu vo výške 4 428,39 EUR. 

e)  

OZ nevyhodnocuje program obce z dôvodu, že rozpočet nebol schvaľovaný 

v programovej štruktúre.  

 


