
                      OBEC KVAČANY 

                                          HLAVNÝ KONTROLÓR 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Kvačany k záverečnému účtu  

za rok 2020 

 

V zmysle ustanovenia par.18f ods.1 písm. c, zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov/ďalej len zákon o obecnom zriadení/ predkladám obecnému 

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

Stanovisko hlavný kontrolór spracoval na základe predloženej účtovnej závierky obce za rok 

2020, Súvahy, Výkazu ziskov a strát, Hlavnej knihy, Čerpania finančného rozpočtu za rok 

2020 a návrhu Záverečného účtu obce Kvačany za rok 2020. 

1. Východiska spracovania stanoviska k návrhu záverečného účtu obce 

1.1 Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi  

Návrh Záverečného účtu obce Kvačany 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 účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy/ a zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl 

a školských zariadení v znení neskorších predpisov ako aj ostatných súvisiacich právnych 

noriem. 

1.2 Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce Kvačany 

Návrh Záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce dňa 25.05. 2021, t.j. 

v zákonnom stanovenej lehote najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s par.9 ods. 2 

zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení a s par.16 ods.9 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. 

1.3 Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce  

Obec má povinnosť v zmysle par.16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

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

o obecnom zriadení v stanovenom termíne. Povinnosť overenia závierky audítorom obec 

každoročne dodržiava. Tento termín ešte neuplynul. 

1.4. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu 

Predložený návrh Záverečného účtu bol spracovaný podľa par. 16 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a obsahuje predpísané náležitosti. 



2. Spracovanie Záverečného účtu 

Obec postupovala podľa par.16 ods.1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracovala do 

Záverečného účtu obce. V súlade s par.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 rozpočtom VÚC. 

Predložený Návrh Záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa par. 16 ods.5 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  

 

A to: 

Rozpočet obce na rok 2020 

Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 

Prebytok/schodok hospodárenia za rok 2020 

Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 

Hospodárenie príspevkových/rozpočtových organizácii 

Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom podľa 

par.7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z. 

Podnikateľská činnosť 

Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:  

1, zriadeným a založeným právnickým osobám 

2, štátnemu rozpočtu 

3, štátnym fondom 

4, rozpočtom iných obcí 

5, rozpočtom VÚC 

Hodnotenie plnenia programov obce/orientačne- obec neuplatňuje programové 

rozpočtovanie/. 

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 Kvačany v r.2020 sa riadilo rozpočtom ktorý bol schválený 

obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2019 uznesením OZ č. 15/12/2019 v rovnakej výške 

príjmov a výdavkov 1 034 392,- EUR, kde bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový  a 

kapitálový rozpočet ako schodkový, čím boli naplnené podmienky par.10 ods.7 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Celkový Rozpočet obce na rok 2020 bol 

zostavený ako vyrovnaný. Rozpočet na rok 2020 bol zostavený v zmysle par.10 zákona 

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

zákonom. Údaje o plnení rozpočtu boli v členení podľa par.10 ods. 3 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. Pri schvaľovaní, čerpaní a kontrole rozpočtových pravidiel 

obec postupuje v súlade so Smernicou o rozpočtových pravidlách obce.   

 

 

Rozpočet bol v priebehu roka upravený 4 rozpočtovými opatreniami. Príjmy boli upravené na 

výšku 1 392 268,- EUR a výdavky na výšku 1 346 357,-EUR a upravený prebytok 

predstavoval 45 911,- EUR. Rozpočet v oblasti príjmov bol naplnený vo výške 1 245 046,62 

EUR čo predstavuje  89,43 %, v oblasti výdavkov bolo čerpanie vo výške 1 116 384,49 EUR , 

čo predstavuje 82,92 % a prebytok dosiahol výšku 128 662,13 EUR.  

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 

3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú : 

  

a) z fondu prevádzky, údržby a opráv nevyčerpané prostriedky  podľa ustanovenia § 

18 ods.2  zákona c.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom 

bývaní  v z. n. p. v sume 0,00 EUR 

 b) nevyčerpané prostriedky  Základnej školy vo výške 35 296,26 EUR 

 c) nepoužitú dotáciu na ÚPSVaR na stravovanie vo výške 9 429,60 EUR 

         d) nepoužitú dotáciu na rekonštrukciu DHZ vo výške 11 264,06 EUR 

 

 NA ZÁKLADE UVEDENÝCH SKUTOČNOSTÍ NÁVRH TVORBY REZERVNÉHO 

FONDU ZA ROK 2020 VO VÝŠKE 72 672,21 EUR. 

Zmeny rozpočtu:  

- 1. zmena OcÚ schválená 06.4.2020 uznesením č. 18/4/2020 

- 2. zmena OcÚ schválená 15.6.2020 uznesením č. 20/6/2020 

- 3. zmena OcÚ schválená 24.9.2020 uznesením č. 21/9/2020 

- 4. zmena OcÚ schválená 07.12.2020 uznesením č. 23/12/2020 

 



 

         Súhrnné vyhodnotenie rozpočtu obce Kvačany za r. 2020

A) BEŽNÝ ROZPOČET

Ukazovateľ obec % čerpania

Príjmy 98,06 

Výdavky 76,66 

Rozdiel

Základná škola % čerpania

Príjmy 46,12 

Výdavky 86,30 

Rozdiel

Obec + ZŠ % čerpania

Príjmy 88,71 

Výdavky 83,84 

Rozdiel

B)  KAPITÁLOVÝ  ROZPOČET

Ukazovateľ obec % čerpania

Príjmy 0,00 0,00 

Výdavky 68,26 

Rozdiel

Základná škola % čerpania

Príjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rozdiel 0,00 0,00 0,00 0,00

Obec + ZŠ % čerpania

Príjmy 0,00 0,00 

Výdavky 68,26 

Rozdiel

ROZPOČET OBCE + ZŠ BEZ FO (bežný + kapitálový)

Ukazovateľ % čerpania

Príjmy 88,81 

Výdavky 82,81 

Rozdiel

C)  ROZPOČET   FINANČNÝCH  OPERÁCIÍ

Ukazovateľ % čerpania

Príjmy 95,18 

Výdavky 0,00 

Rozdiel

D)  CELKOVÝ ROZPOČET  OBCE

Ukazovateľ % čerpania

Príjmy 89,43 

Výdavky 82,92 

Rozdiel 0,00

Čerpanie rozpočtu 
2019

Schválený rozpočet 
2020

Upravený rozpočet 
2020

Čerpanie rozpočtu 
2020

951 120,52 853 851,00 1 021 506,00 1 001 734,87

268 790,53 277 815,00 318 537,00 244 179,82

682 329,99 576 036,00 702 969,00 757 555,05

Čerpanie rozpočtu 
2019

Schválený rozpočet 
2020

Upravený rozpočet 
2020

Čerpanie rozpočtu 
2020

191 808,47 171 641,00 224 476,00 103 529,02

785 904,33 733 164,00 926 012,00 799 189,98

-594 095,86 -561 523,00 -701 536,00 -695 660,96

Čerpanie rozpočtu 
2019

Schválený rozpočet 
2020

Upravený rozpočet 
2020

Čerpanie rozpočtu 
2020

1 142 928,99 1 025 492,00 1 245 982,00 1 105 263,89

1 054 694,86 1 010 979,00 1 244 549,00 1 043 369,80

88 234,13 14 513,00 1 433,00 61 894,09

Čerpanie rozpočtu 
2019

Schválený rozpočet 
2020

Upravený rozpočet 
2020

Čerpanie rozpočtu 
2020

160 000,00 11 265,00 11 264,06

290 454,56 9 413,00 87 808,00 59 938,85

-130 454,56 -9 413,00 -76 543,00 -48 674,79

Čerpanie rozpočtu 
2019

Schválený rozpočet 
2020

Upravený rozpočet 
2020

Čerpanie rozpočtu 
2020

Čerpanie rozpočtu 
2019

Schválený rozpočet 
2020

Upravený rozpočet 
2020

Čerpanie rozpočtu 
2020

160 000,00 11 265,00 11 264,06

290 454,56 9 413,00 87 808,00 59 938,85

-130 454,56 -9 413,00 -76 543,00 -48 674,79

Čerpanie rozpočtu 
2019

Schválený rozpočet 
2020

Upravený rozpočet 
2020

Čerpanie rozpočtu 
2020

1 302 928,99 1 025 492,00 1 257 247,00 1 116 527,95

1 345 149,42 1 020 392,00 1 332 357,00 1 103 308,65

-42 220,43 5 100,00 -75 110,00 13 219,30

Čerpanie rozpočtu 
2019

Schválený rozpočet 
2020

Upravený rozpočet 
2020

Čerpanie rozpočtu 
2020

136 181,81 8 900,00 135 021,00 128 518,67

12 952,59 14 000,00 14 000,00 13 075,84

123 229,22 -5 100,00 121 021,00 115 442,83

Čerpanie rozpočtu 
2019

Schválený rozpočet 
2020

Upravený rozpočet 
2020

Čerpanie rozpočtu 
2020

1 439 110,80 1 034 392,00 1 392 268,00 1 245 046,62

1 358 102,01 1 034 392,00 1 346 357,00 1 116 384,49

81 008,79 45 911,00 128 662,13



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 poklesla hodnota majetku obce 

o 31 209,46 EUR t.j. o 0,98 %. Uvádzam v skrátenom prehľade: 

   

Názov   ZS k 1.1.2020 KZ  31.12.2020 

Majetok spolu 2 591 914,89 2 560 705,43 

Neobežný majetok spolu 2 369 286,33 2 327 917,43 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 8 954,98 8 074,06 

Dlhodobý hmotný majetok 2 222 152,95 2 181 664,97 

Dlhodobý finančný majetok 138 178,40 138 178,40 

Obežný majetok spolu 221 100,92 231 087,14  

z toho :   

Zásoby 1 050,00 1 050,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  923,50 2 324,64 

Finančné účty  219 127,42 227 712,50 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  1 527,64 1 700,86 

 

 

 

 

 



Názov ZS  k 1.1.2020 KZ  k  31.12.2020 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2 591 914,89 2 560 705,43 

Vlastné imanie  1 423 009,26 1 426 480,65 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  1 423 009,26 1 426 480,65 

Záväzky 436 839,97 410 864,77 

z toho :   

Rezervy  1 000,00 1.000,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 80 298,62 55 989,92 

Dlhodobé záväzky 332 334,07 315 847,72 

Krátkodobé záväzky 23 207,28 22 247,13 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 15 780,00 

Časové rozlíšenie 732 065,66 723 360,01 

 

5. Zadlženosť a možnosť financovania 

Podľa par. 17, odsek 6 až 8 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy je obec povinná sledovať úverovú zadlženosť, ktorá výškou zostatku návratných 

zdrojov financovania/komerčných úverov/ nesmie prekročiť 60%  objemu bežných príjmov 

predchádzajúceho roka a splátky úverov nesmú prekročiť 25% uvedeného porovnávacieho 

ukazovateľa. Obec tieto podmienky dodržala a neprekročila. 

Podľa par.17 odsek 8 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa do celkovej 

sumy dlhu obce nezapočítava záväzok z návratných zdrojov financovania prijatých na 

zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločného programu SR a EU. 

Skutočné bežné príjmy obce v roku 2019 /predchádzajúci rok/: 
 - bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12 sú  951 120,52 EUR 

         Spolu 951 120,52 EUR 
 - z toho 60 %  570 672,31 EUR 

 - z toho 25 %  237 780,13 EUR 

  



Celková suma dlhu obce k 31.12.2020: 
  

 - zostatok istiny z úverov zo ŠFRB  267 397,86 EUR 

       - zostatok nesplatenej NFV                15 780,00 EUR  

  

 Spolu ocelková suma dlhu obce 283 177,86 EUR 

 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky 
 - z úverov zo ŠFRB 267 397,86 EUR 

 SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB  15 780,00 EUR. 

 

Na základe uvedených skutočností je možné konštatovať, že limity úverovej zadlženosti obec 

Kvačany v roku 2020 dodržala a neprekročila. 

 

6. Rezervný fond a Sociálny fond 

  

Obec vytvára Rezervný fond v zmysle ustanovenia par. 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..  

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Stav rezervného fondu 

k 1.1.2020 bol 103 599,47 EUR, prírastok z prebytku za predchádzajúci rok 2019 bol vo 

výške 8 279,65 EUR, čerpanie 31 898,85 EUR. Konečný zostatok rezervného fondu 

k 31.12.2020 je 79 980,27 EUR. 

 

Sociálny fond  na začiatku obdobia vykazoval prebytok z predchádzajúcich rokov vo výške 

2 360,37 EUR. Prídel do sociálneho fondu za rok 2020 bol vytvorený vo výške 646,39 EUR, 

použitie bolo zúčtované v celkovej výške 96,90 EUR/na účely stravovania/. Konečný stav 

sociálneho fondu k 31.12.2020 je v hodnote 2 909,86 EUR. 

 

Fond opráv na začiatku obdobia vykazoval hodnotu 5 901,89 EUR. Prírastok v roku 2020 

bol vo výške 3 169,32 EUR. Úbytok v hodnote 4 273,30 EUR. Konečný vykazovaný zostatok 

bol v hodnote 4 797,91 EUR. 

 

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 Kvačany a preto odporúčam 

schváliť návrh záverečného účtu tak, ako je predložený, t.j. schváliť celoročné 

hospodárenie obce bez výhrad a schváliť prevod prebytku rozpočtu za rok 2020 vo 

výške 72 672,21 EUR na tvorbu rezervného fondu. 

V Kvačanoch:  27.05.2021                                              PhDr. Marcela Jašková 

                                                                                           hlavná kontrolórka obce                                                                                                                                                                                                                                                     


