
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA O KONTROLE HOSPODÁRENIA 

V ZMYSLE VYHLÁŠKY MF SR č. 517/2001 Z.z. 
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Kontrolu vykonala: Oľga Tomanová 

 

Predmet kontroly: I. Záverečný účet obce-kontrola 

I.A.Plnenie rozpočtu 

II.Kontrola majetku obce 

III.Kontrola stavu účtovníctva, pokladničnej hotovosti, vedenie 

pokladne obce, bankové účty. 

IV.Rekapitulácia záväzkov a dlhov obce 

V.Záver 

 

Kontrolované obdobie: rok 2010 – súhrnná správa 
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Východiská spracovania stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2010. 

 

Podľa § 18f ods.1 písm. e Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, je uložená hlavnému kontrolórovi obce povinnosť predložiť obecnému zastu- 

piteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti za uplynulý kalendárny rok . 

V zmysle tohto ustanovenia predkladám odborné stanovisko k záverečnému účtu obce 

Nitrianska Blatnica za rok 2010. 

Záverčný účet bol spracovaný v súlade so všeobecne záväzným nariadením – Zásady 

rozpočtového hospodárenia obce. Zohľadňuje ustanovenia zákona č. 523/2004 Zb.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona 

č. 583/2004 Zb. z. o rozpočtových pravidlách územnej správy a ostatných súvisiacich 

právnych noriem. 

§ 16 ods. 3 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ukladá obci povinnosť 

dať si overiť účtovnú závierku audítorom. Túto podmienku obec splnila. 

Údaje o plnení rozpočtu boli vypracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatre- 

nia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomic- 

ká klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavení, sledovaní a vyhodno- 

covaní rozpočtov územnej samosprávy. 

 

I.Údaje o záverečnom účte- spracovanie. 

 

§16 odst. 1 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ukladá 

obci po skončení roka vypracovať záverečný účet obce, ktorý obsahuje údaje o hospodárení 

obce. Záverečný účet obsahuje všetky povinné náležitosti ustanovené § 16 ods. 5 zákona 

o rozpočtových pravidlách. 

 

I.A.Rozpočet obce – rok 2010. 

 

Finančné hospodárenie obce Nitrianska Blatnica sa riadilo schváleným rozpočtom zo 

dňa 11.12.2009 uznesením č. 138/2009. V priebehu roku 2010 bol 2-krát menený, a to  

23.9.2010 uznesením č. 172/2010 a 10. 12. 2010 uznesením č. 179/2010. 

Úprava rozpočtu sa dotkla najmä položiek:  

príjmová časť rozpočtu: 

• bežný rozpočet / nedaňové príjmy/: z prenajatých budov – zníženie o 213 € 

• bežný rozpočet / daňové príjmy /  - znížené o 180 tis. € 

• poplatky a platby z náhod. predaja a služieb – zvýšenie o 12.204 € 

• poplatky za znečistenie ovzdušia, fekálie – zvýšenie o 3.944 € 

• príjmy z rekondičného zariadenia v dôsledku finančných problémov zo strany 

najväčšieho využívateľa služieb boli znížené o 5.688 € 

• na výpadok DzPFO štát prispel sumou 20.437 €, na havarijný stav kúrenia v telocvični 

ZŠ sumou 16.928 € a na povodne sumou 15.557 € 

• kapitálové príjmy: z predaja pozemkov –  5310 €. 

 

výdavková časť rozpočtu: 

• bežný rozpočet: výdavky verejnej správy – navýšenie rozpočtu o 38.533 € . 

• zníženie výdavkov na rekreačné a športové služby o 4.968 € - údržba parkových plôch 

a kosenie ihriska vo vlastnej réžii. 
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• zníženie výdavkov na ostatné kultúrne služby vrátane KD o 6.500 €, ktoré boli 

čiastočne refundované dotáciou. 

• zvýšenie výdavkov o 26.172 € bolo na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 

• bola poskytnutá pomoc v mimoriadnej životnej udalosti sumou 1.200 €  

• kapitálové výdavky: ochrana pred požiarmi – zníženie výdavkov o 51.293 € /fa 

čerpaná v roku 2011 /. 

 

ROZPOČET OBCE (v € ) 

SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ  ČERPANIE  

PRÍJMY:    3,127.395      959.452      959.452  

VÝDAVKY:    2,454.084     1,065.670   1,065.670 

 

Rozpočet obce Nitrianska Blatnica bol zostavený v zmysle zákona § 10 o rozpočt. pravidlách 

územnej samosprávy. Vnútorné členenie obsahuje časti bežného a kapitálového rozpočtu 

v členení na príjmy, výdavky a finančné operácie. V rozpočte sú vyjadrené finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu v rámci financovania prenesených kompetencií štátu a finančné vzťahy 

k štátnym fondom. 

 

Členenie rozpočtu: 

 

Bežný rozpočet  /v € / 

Rozpočet   Čerpanie rozpočtu 

Bežné príjmy    687.296     670.447 

Bežné výdavky   673.311     697.724 

 

Podľa rozboru čerpania jednotlivých položiek bežného rozpočtu bolo zistené: 

• menšie plnenie v časti príjem z prenajatých prostriedkov a budov o 25.074 € oproti 

schváleným príjmom.  

• nižší výdaj na položke kultúrne služby o 6.500 €. 

• úspora v položke cestná doprava 9.317 € 

• úspora na vysielacie a vydavateľské služby 17.140 €  

 

V príjmovej aj vo výdavkovej časti došlo k prečerpaniu finančných prostriedkov oproti 

schváleným. Plnenie v časti príjmov predstavuje 97 % a v časti výdavkov 103 %. Finančné 

prostriedky sa využívajú účelne, čo deklaruje aj spôsob ich použitia. Napr.úsporu finančných 

prostriedkov pri údržbe parku, miestnych komunikácií,úsporu prevádzkových nákladov OcÚ 

a všetkých jeho stredísk, poplatky za energie a pod.  

 

Kapitálový rozpočet (v € ) 

Rozpočet    Čerpanie rozpočtu 

Kapitálové príjmy    855.099     172.782 

Kapitálové výdavky             2,454.084     253.167 
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Kapitálové príjmy tvoria dotácie na Baštu, predaj pozemku a hasičskú zbrojnicu. 

Z rozpočtovaného príjmu bola skutočne prijatá plná výška dotácie 328.322 €.  Kapitálové 

výdavky sú účelne vynakladané na vopred odsúhlasený účel. Ide o projektové dokumentácie 

a čerpanie dotácií na Baštu a hasičskú zbrojnicu. 

Finančné operácie  

 

Hospodárenie obce ako celku je nutné posudzovať aj s hospodárením rozpočtových 

organizácií s právnou subjektivitou, ktorých zriaďovateľom je obec – Základná škola s MŠ.  

 

Výsledok hospodárenia obce Nitrianska Blatnica k 31. 12. 2010 predstavuje schodok 106tis.€, 

ktorý bude vykrytý kontokorentným  úverom vo výške 100.000 € a úverom na krytie 5 % 

účasti na projektoch. 

 

II.Kontrola majetku obce: 

 

Majetok obce celkom k 31.12.2010 predstavuje sumu 1.772 tis. €.    

Podľa zákona o účtovníctve č. 431/2004 je obec povinná inventarizovať majetok. Túto 

povinnosť si obec splnila, o čom svedčí aj zápis z inventarizácie majetku obce.  

 

POHĽADÁVKY: 

Podľa inventúrneho súpisu pohľadávok k 31.12.2010 obec pohľadávky neeviduje. 

 

 

Zásoby: 

Sumu zásob vo výške 327 € prezentuje drobný prevádzkový materiál. Fyzická inventúra 

zásob bola vykonaná v rámci inventarizácie majetku k 31. 12. 2010 v období od 15. 12. 2010 

do 31.12 2010. Inventúrou neboli zistené rozdiely so stavom podľa účtovnej evidencie. 

 

III.Kontorla stavu účtovníctva, pokladničnej hotovosti, vedenie pokladnice obce, 

bankové účty: 

 

Vedením účtovníctva obce je poverená p. Horváthová Helena. Kontrolou nebolo zistené 

porušenie zásad zákona č.431/2002 Zb.z. o účtovníctve. Všetky príjmy a výdavky boli 

správne zatriedené do klasifikačných skupín. Súčasťou pokladničných dokladov sú záznamy 

o vykonaní predbežnej a priebežnej finančnej kontroly.  

Pri kontrole vedenia pokladničnej knihy neboli zistené nedostatky v evidencii jednotlivých 

pokladničných dokladov, fyzická inventúra pokladne bola vykonaná 4-krát.  

Zostatky na bežných účtoch a dodatočných účtoch v peňažných ústavoch podliehajú roč- 

nej inventarizácii a ich výška – 100.055,21 €, prezentovaná vo finančných výkazoch k 31. 12.  

2010.  

 

 

IV.Rekapitulácia záväzkov a dlhov obce. 
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K 31.12.2010 eviduje obec záväzky vo výške 13.890,70 € - mzdy zamestnancov za december 

2010  vyplatené v januári nasledujúceho roku a bankový úver 69.012 €.  

Obec neeviduje žiadne záväzky voči štátnemu rozpočtu.   

 

V.ZÁVER. 

 

Záverečný účet obce Nitrianska Blatnica k 31.12.2010 je spracovaný v súlade s príslušnými 

ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje 

 všetky predpísané náležitosti. Riadna účtovná závierka za rok 2010 a hospodárenie 

obce za rok 2010 je v súlade s § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení. 

Účtovná závierka obce bola vykonaná v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Zb.z. 

vyjadruje verne vo všetkých súvislostiach finančnú situáciu obce k 31.12.2010. Kontrola  

bola vykonaná v dňoch 2.- 3.5.2011 v spolupráci s p. Summerovou G. a Horváthovou H. 

v priestoroch obecného úradu. 

Doporučujem v zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprá- 

vy obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie hospodárenia za rok 2010 s výrokom  

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 

 

Dátum vyhotovenia správy: 3.5.2011 

 

 

.............................................................. 

Tomanová Oľga, hl.kontrolór obce  

 

 


