
Stanovisko k  návrhu záverečného účtu Obce Hradište za rok 

2020 

 

 

 
     V zmysle § 18 f ods.2 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predkladám stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Hradište 

za rok 2020 

 

     Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2020 som spracovala na základe 

spracovaného materiálu „ Návrh záverečného účtu Obce Hradište a rozpočtové hospodárenie 

za rok 2020“. 

 

     A. Východiská spracovania stanoviska k návrhu záverečného    

          účtu 

 

     Návrh  záverečného účtu obce za rok 2020 je predložený na prerokovanie do obecného 

zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote, t.j. do šiestich mesiacov po uplynutí 

rozpočtového roka. 

 

     1. Súlad so všeobecne záväznými predpismi  
 

     Návrh záverečného účtu Obce Hradište za rok 2020 je spracovaný v súlade so zákonom 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 

Návrh zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy v znení neskorších predpisov. 

 

     2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 
 

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

lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s §9 odst.2 zákona č. 369/1990Zb. 

O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s §16 ods. 9 zákona o rozpočtových 

pravidlách. 

 

 

     3. Dodržiavanie povinnosti auditu zo strany obce 
      

     V zmysle § 16 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je obec 

povinná si dať overiť účtovnú závierku audítorovi. Audit účtovnej závierky bude vykonaný 

v priebehu  roku 2021. 
 

      4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu 
      

     Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 ods.5 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu 

v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív 

a pasív. 
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     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. V súlade s § 16 ods.2 cit. Zákona finančne usporiadala svoje 

finančné vzťahy k ŠR a rozpočtom vyšších územných celkov. 

 

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

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: 

 

- rozpočet obce za rok 2020 

- rozbor plnenia príjmov za rok 2020 

- rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 

- použitie prebytku / vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2020 

- bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 

- prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 

- podnikateľská činnosť 

 

     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 v znení neskorších predpisov, ktorá je záväzná pri zostavovaní, 

sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov. 

 

     B. Zostavenie návrhu záverečného účtu 

 

     Obec pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovala podľa §16 odst.1 zákona o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtovaného roka údaje o 

hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu. V súlade s §16 ods. 2 obec usporiadala 

finančné vzťahy k ŠR. 

 

 

     1. Rozpočtové hospodárenie obce v roku 2020 

 
     Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Hradište  na rok 2020 bol rozpočet, 

ktorý bol zostavený podľa ustanovenia § 10 ods.7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. Rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2019 uznesením 

OZ č. 8/2019., ktorý bol spracovaný v zmysle platných predpisov ako vyrovnaný v príjmovej 

a výdavkovej časti. Rozpočet bol upravený jedenkát a to: 03.09.2020– uznesenie  OZ č. 

3/2020. Rozpočet bol upravený o finančné prostriedky, poskytnuté bežnými a kapitálovými 

transfermi v príjmovej ako i výdavkovej časti rozpočtu. 

 

 Obec pri účtovaní nepracuje s programovým rozpočtom. 

 

    V zmysle §12 odst.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec 

sledovala v priebehu roka vývoj hospodárenia podľa schváleného rozpočtu .V priebehu roka 

bol bežný rozpočet v príjmovej a aj výdavkovej časti upravený o 38 957,03 EUR  o z dôvodu 



príjmu finančných prostriedkov z dotácií zo ŠR , BBSK a UPSVaR. Ku koncu roka bol bežný 

rozpočet v príjmovej aj výdavkovej časti upravený o 13 831,00 EUR. 

- 3 - 

 

    Kapitálový rozpočet bol upravený o 5 821,- EUR – výdavky spojené s rekonštrukciou 

miestnych komunikácií. 

 

 

 Prehľad súhrnných údajov o rozpočte a jeho plnení v EUR 

a v percentách za rok 2020 

 

 
 Schválený 

rozpočet 

    EUR 

Upravený 

rozpočet k 

 31.12.2019 

    Plnenie  

   rozpočtu 

    EUR 

% plnenia 

k upravenému  

rozpočtu 

Bežný 

rozpočet 

    

Príjmy 81 531,00 134 319,03 120 200,87 89,49 

Výdavky 
-------------------     
P-V - schodok 

81 531,00 

-------------------

- 

145 263,03 

-------------------- 

128 172,75 

 ------------------- 

   -     7 971,88      

88,23 

--------------------- 

     

Kapitálový 

rozpočet 

    

Príjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výdavky 51 615,00 59 117,00 59 116,47 100,00 
P-V - schodok   - 51 615,00          - 59 117,00     - 59 116,47                

Rozpočet 

spolu 

    

 

Príjmy(B+K) 
Výdavky(B+K) 
Rozdiel – 

schodok 

 

Finančné 

operácie 
Príjmy 

Výdavky 

  81 531,00 

133 146,00 

 

 

 

 

 

51 615,00 

        0,00 

 

134 319,03 

204 380,03  

 

 

 

 

 

70 061,00  

        0,00  

 120 200,87 

 187 289,22    

- 67 088,35 

 

 

 

 

70 060,47 

        0,00 

89,49 

91,63 

 

 

 

 

100,00 

   0,00  

Rozdiel      51 615,00   70 061,00 70 060,47  
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     2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 

      
           Z rozpočtových celkových príjmov 134 319,03 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020   

v  sume  120 200,87 EUR, čo predstavuje 89,49 % plnenia.  

           Z rozpočtovaných bežných príjmov 134 319,03 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 

v sume 120 200,87 EUR, čo predstavuje 89,49 % plnenia. 

 

1/ Bežné príjmy 

 
 a) daňové príjmy  
 

 Rozpočet na rok 2020 bol 72 836,00 EUR, skutočnosť k 31.12.2020 bola 71 612,38 

EUR – % plnenia 98,32. 

 Výnos z dane z príjmov – z predpokladanej finančnej čiastky v sume 58 100,00 EUR 

boli k 31.12.2020 poukázané  finančné prostriedky v sume 56 908,70 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 97,95 %. 

 Daň z nehnuteľností – z rozpočtovaných 10 282,00 EUR bol skutočný príjem k 

31.12.2020 v sume 10 264,80 EUR, čo je 99,83 % plnenia.  

 Z toho:  príjmy z pozemkov boli v sume 7 292,78 EUR,  dane zo stavieb boli v sume  

2 967,40 EUR a dane z bytov boli v sume 4,62 EUR. 

 Daň za psa – z rozpočtových príjmov  250,00 EUR, skutočný príjem 250,00 EUR. 

                                  čo je 78,26 %. 

 Komunálny odpad – rozpočet 4 204,00 EUR , príjem 4 188,88 EUR čo je 99,64 % 

                                               plnenia 

 

b) nedaňové príjmy 
 

 Rozpočet na rok 2020 bol 1 130,91 EUR – skutočnosť 813,08 EUR  

 -  % plnenia 71,90 

Sem patria príjmy z vlastníctva majetku,  administratívne poplatky a iné poplatky a platby, 

poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb – elektronický šrot, miestny rozhlas, 

kopírovanie. 

 

c)  iné nedaňové príjmy – boli rozpočtované vo výške 6,00 EUR,  skutočný príjem bol vo 

výške 5,75 EUR  (príjmy z dobropisov elektr. energie). - % plnenia 95,83 

                                             

d) prijaté granty a transfery – z rozpočtovaných grantov a transferov 60 352,12 EUR bol 

                           skutočný príjem vo výške 47 775,41 EUR, čo predstavuje 79,16 % plnenie. 

    Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

2/ Kapitálové príjmy 

 

     Rozpočtové kapitálové príjmy neboli žiadne. 
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3/ Príjmové finančné operácie 

 
Rozpočet 70 061,00 EUR, skutočnosť 70 061,00 EUR – 100,00% plnenie 

 Poskytnutá dotácia na základe uznesenia vlády č.409  v pôsobnosti MF SR na 

rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 50 000,00 EUR z roku 2019 bola presunutá na 

finančné operácie.Zostatok dotácie na oplotenie cintorína vo výške 1 615,00 EUR z roku 2019 

bol tiež presunutý na finančné operácie. 

  

    3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 

 
      Z rozpočtovaných celkových výdavkov 204 380,03 EUR bolo skutočné čerpanie k 

31.12.2020 v sume 187 289,22 EUR, čo predstavuje 93,64% čerpanie. 

 Z rozpočtovaných bežných výdavkov 145 263,03 EUR bolo skutočné čerpanie k 

31.12.2020 v sume 128 172,75 ,čo predstavuje 88,23 % čerpania. 

 Medzi významné položky bežného rozpočtu patria:  mzdy, platy, služobné príjmy a 

ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné 

transfery(napr.pre Spol.OcÚ, klub dôchodcov,členské, ...) 

 

 Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 59 117,00 EUR bolo čerpanie na 

rekonštrukciu miestnej komunikácie v obci vo výške 55 820,47 EUR, oplotenie cintorína vo 

výške 2 796,00 EUR a vypracovanie projektu na autobusovú zastávku vo výške 500,00 EUR, 

čo predstavuje 100,00 % čerpania. 

 

 Rozpočtové výdavkové finančné operácie neboli. 

  

 Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného a kapitálového rozpočtu je 

prílohou  Záverečného účtu Obce Hradište. 

 

    4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 
Finančné usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia 

 
Bežné príjmy spolu                                                          120 200,87 EUR 

Bežné výdavky spolu                                                       128 172,75 EUR 

Bežný rozpočet                                                               -   7 971,88  EUR 

Kapitálové príjmy spolu                                                            0,00  EUR  

Kapitálové výdavky spolu                                                 59 116,47 EUR 

Kapitálový rozpočet                                                         - 59 116,47 EUR 

Výsledok hospodárenia rozpočtu                                 - 67 088,35 EUR 

Príjmy z finančných operácií                                             70 060,47 EUR 

Príjmy spolu                                                                     120 200,87 EUR 

Výdavky spolu                                                                 187 289,22 EUR 

Hospodárenie obce                                                           - 67 088,35 EUR 

Vylúčenie z prebytku                                                       



Upravené hospodárenie                                                  -   67 088,35 EUR 
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                    Výsledok hospodárenia obce Hradište za rok 2020 predstavuje 

 

                               s c h o d o k    vo výške  - 67 088,35  EUR 

 

 

 

 

Schodok rozpočtu v sume – 67 088,35  EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 

a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný : 

 

- z finančných operácií 67 088,35 EUR 

 

Zostatok finančných operácií v sume 67 088,35 EUR, bol použitý na: 

 

- vysporiadanie schodku a kapitálového rozpočtu v sume 67 088,35 EUR. 

 

 

 

    5. Bilancia aktív a pasív v súvahe k 31.12.2020 

 

 

AKTÍVA 

 

Majetok spolu:                                       324 445,42 EUR 

 

Neobežný majetok spolu                       287 878,93 EUR                   

z toho: 

Dlhodobý hmotný majetok                      228 888,93 EUR 

Dlhodobý finančný majetok                      58 990,00 EUR 

 

Obežný majetok spolu                             36 307,29 EUR 

z toho: 

Krátkodobé pohľadávky                             14 776,64 EUR 

Finančné účty                                             21 381,75 EUR 

 

Časové rozlíšenie                                          259,20  EUR 
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PASÍVA 

 

Vlastné imanie a záväzky spolu            324 445,42 EUR 
 

Vlastné imanie                                        186 387,80 EUR 

Záväzky                                                     15 499,78 EUR 

z toho: 

Rezervy                                                           456,00 EUR 

Zúčtovanie medzi subjektami VS                       0,00  EUR 

 

Dlhodobé záväzky                                        1 742,52 EUR 

Krátkodobé záväzky                                   10 161,26 EUR 

Bankové úvery a výpomoci                          3 140,00 EUR 

Časové rozlíšenie                                     122 557,84 EUR  

 

 

 

 

Prehľad o stave pohľadávok a záväzkov 

 
Pohľadávky 

 
Daň z nehnuteľností FO a daň za psy – účet 319                387,40 EUR 

 

Poplatky za zber, prepravu a zneškodnenie 

odpadu FO – účet 318                                                       1 401,50 EUR 

Neuhradené fin.prostriedky na mzdy 

r. 2020  ÚPSVaR – účet 318 005                                      5 060,23 EUR 

             TSP – účet 318 002                                              6 750,00 EUR 

Preplatok za elektrinu -účet 318 004                                     82,27 EUR 

Preplatok za elektrinu – účet 315                                      1 053,64 EUR 

Odberatelia – účet 311                                                           41,60 EUR 

 

Obec k 31.12.2020 eviduje pohľadávky  celkom           14 776,64 EUR 

 

Stav finančných prostriedkov na účtoch v bankách 

 k 31.12.2020 spolu :                                                        20 743,61 EUR   
 

Náklady budúcich období – účet 381  spolu :                 259,20 EUR     
   

Krátkodobé rezervy – účet 323                                        456,00 EUR      

 

  

Dlhodobé záväzky: 
   



- zo sociálneho fondu – účet 472                                    1742,52 EUR 
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Krátkodobé záväzky: 

 

- nevyfakturované dodávky – účet 321                       40,00 EUR 

- účet 326 – spolu                                                      523,92 EUR 

- zamestnanci                                                         5 499,74 EUR 

- ZP a SP – účet 336                                              3 173,45 EUR 

- ostatné priame dane – účet 342                              875,15 EUR 

- ostatné záväzky -stravné lístky – účet 379               49,00 EUR 

 

Krátkodobé záväzky  celkom                             10 161,26 EUR 
 

Bankové úvery a výpomoci – účet 273                   3 140,00 EUR 

 

Výnosy budúcich období – účet 384 

 

Mesačné odpisy majetku z cudzích zdrojov        122 557,84 EUR 

 

 

 

 

6.  Stav a vývoj dlhu 

 
     Úver nebol plánovaný 

 

 

7.  podnikateľská činnosť 

 
    Obec Hradište podnikateľskú činnosť nevykonáva. 
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 8. Hodnotenie plnenia programov obce  

 
 Obec Hradište vypracovala v súlade s rozpočtovými pravidlami Programový rozpočet 

obce na rok 2020.  Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Hradište k 31.12.2020 je 

prílohou záverečného účtu obce. 

  

         V súlade s § 16 ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona o účtovníctve. Ku 

dňu predkladania stanoviska účtovná závierka ešte nebola overená audítorom 

 

 

 

     V zmysle §16 ods 10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy odporúčam obecnému zastupiteľstvu návrh záverečného účtu obce Hradište  za 

rok 2020 schváliť s výrokom 

 

 

 

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. 

 

 

 

 

 

 

 

V Hradišti 18.05.2021                           

 

 

 

 

 

                                                                                            Drahoslava Blahutová 

                                                                                            hlavný kontrolór obce 


