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Hlavný kontrolór Obce Seniakovce 

  
  

Stanovisko k  záverečného účtu za rok  2019  
  

  

    V zmysle § 18 f ods. l  písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

 predkladám  

 odborné stanovisko k  záverečného účtu Obce Seniakovce  za rok 2019.  

  

Odborné stanovisko som spracoval na základe predloženého Návrhu 

záverečného účtu Obce Seniakovce za rok 2019.    

  

A. Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu 

Spracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce Seniakovce za rok 2019 bolo posudzované 

na základe dvoch hľadísk a to, zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu a metodická 

správnosť zostavenia návrhu záverečného účtu.  

  

  

 Zákonnosť predloženého Návrhu záverečného účtu obce Seniakovce za rok 

2019  

1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi  

Návrh záverečného účtu obce Seniakovce za rok 2019 je spracovaný v súlade so zákonom 

č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy“).  

Návrh záverečného účtu obce Seniakovce za rok 2019 je predložený na prerokovanie do 

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

rozpočtového roka.  

  

2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce  

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

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

obecnom zriadení v z.n.p. a s § 16 ods.9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy.  

  

3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce  

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

si dať overiť účtovnú závierku a dodržiavanie ostatných povinností hospodárenia. Táto 

povinnosť bude splnená.  

  

   

  Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu  

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

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a to:  
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a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 odst.3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou b) 

bilanciu aktív a pasív  

c) prehľad o stave a vývoji dlhu  

d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  

e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 odst.4 v členení podľa jednotlivých 

príjemcov  

f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti  

 

Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle 

opatrenia MF SR č. MF-0101752004 – 42, ktorým sa ustanovuje  druhová, organizačná a 

ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a 

vyhodnocovaní rozpočtov  územnej samosprávy.  

   

B. Spracovanie záverečného účtu  

  

Obec pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovala podľa § 16 odst.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 odst.2 obec 

finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu.  

  

1. Rozpočtové hospodárenie obce v roku 2019  

Finančné hospodárenie obce Seniakovce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením 

obecného zastupiteľstva číslo 4/2018 prijatého na riadnom zasadnutí OZ  dňa 23.10.2018. 

Celkový rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový.   

Celkový rozpočet obce po schválených zmenách bol upravený ako prebytkový. 

   

2. Plnenie príjmovej časti rozpočtu  

Z rozpočtovaných celkových príjmov 56 411,76 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

56 186,46 Eur. 

Bežné príjmy zahŕňajú hlavne daňové príjmy, nedaňové príjmy a transfery.  

 

2.1. Daňové príjmy:  

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve boli k 31.12.2018 

poukázané fin.prostriedky zo ŠR v sume 33 296,02 Eur.  

b) Daň z nehnuteľnosti – Príjmy dane z pozemkov boli v sume 3 289,88 a  dane 

zo stavieb v sume 497,3 Eur. 

c) Daň za psa –skutočný príjem 330 Eur. 

d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad skutočný príjem 1 

742,83 Eur. 

1. Nedaňové príjmy:  

Rozpočtované 2 447,00 Eur, skutočný príjem 4 991,13 Eur. Nedaňové príjmy zahŕňajú:  

a) príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku – príjem z prenajatých 

budov, priestorov a objektov,   

b) administratívne poplatky a iné poplatky a platby  

c) d) iné nedaňové príjmy – tu boli zaúčtované príjmy z dobropisov.  
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 2. Prijaté granty a transfery  

Rozpočtované 2826,2 Eur, skutočný príjem 2 809,00 Eur. Granty a transfery 

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

  

3. Kapitálové príjmy   

Obec Seniakovce mala rozpočtované kapitálové príjmy v sume 4 900,00 Eur 

a skutočné plnenie kapitálových príjmov bolo v sume 4 919,89 Eur. 

  

2.3. Príjmové finančné operácie - rozpočtované 0,00 Eur, skutočné plnenie 4 290,68 Eur. 

  

3. Plnenie výdavkovej časti rozpočtu  

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 56 411,76 Eur bolo skutočne čerpané k 

31.12.2019 v sume 56 186,46 Eur. 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 49 051,36 Eur bolo skutočne čerpané k 

31.12.2019 v sume 46 975,89 Eur.  

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 4 900,00 Eur bolo skutočne čerpané k 

31.12.2019 v sume 4 919,89 Eur.  

Obec v roku 2019 nerozpočtovala výdavkové finančné operácie, čerpanie bolo v sume 

4 290,68 Eur. 

  

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019  

Prebytok rozpočtu v sume 0,89  Eur zistený podľa ustanovenia § 10 odst.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. 

 

5. Bilancia aktív a pasív  

Celková hodnota majetku obce k 31.12.2019 bola 57 438,69 Eur, najvyšší podiel na 

hodnote majetku obce má dlhodobý hmotný majetok v sume 26 940,10 Eur.  

  

5.1 Bilancia pohľadávok  

Zo záverečného účtu vyplýva, že dlhodobé pohľadávky k 31.12.2019 obec neeviduje.  

Obec k 31.12.2019 eviduje krátkodobé pohľadávky v sume 2 303,91 Eur. 

  

       5.2 Bilancia záväzkov, stav a vývoj dlhu  

Obec k 31.12.2019 eviduje krátkodobé záväzky v sume 2 417,07 Eur (voči 

dodávateľom, zamestnancom, poisťovniam a daňovému úradu). Obec Seniakovce 

nemala v roku 2019 poskytnutý bankový úver.  

  

6. Hospodárenie príspevkových organizácií  

Obec Seniakovce nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.  

7. Poskytnuté dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

podľa § 7 ods.4 zákona č.583/2004 Z.z.  

 

Obec Seniakovce poskytla v roku 2019 finančné prostriedky týmto subjektom: 
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 Základná škola Budimír finančné prostriedky: 80,00 Eur, 

 Domka Košice (centrum voľného času): 40,00 Eur. 

  

9. Podnikateľská činnosť  

Obec Seniakovce nevykonáva podnikateľskú činnosť.  

  

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči   

a) zriadeným a založeným právnickým osobám  

Obec Seniakovce nemá zriadené a založené právnické osoby, t.j. príspevkové a 

rozpočtové organizácie a obchodné spoločnosti.  

  

b) štátnemu rozpočtu  

Obec Seniakovce mala všetky príspevky zo št.rozpočtu vyčerpané a zúčtované, 

štátnym fondom.  

  

c) rozpočtom iných obcí  

Finančné prostriedky neboli poskytnuté.  

  

d) rozpočtom VÚC  

Finančné prostriedky neboli poskytnuté.   

  

 Záver  

  

Návrh záverečného účtu obce Seniakovce za rok 2019 je spracovaný v súlade s 

príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 odst.5 uvedeného 

zákona.  

  

  

V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy 

odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu 

Obce Seniakovce  za rok 2018 výrokom  celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez 

výhrad. 

  

  

    

  

                                                                                                                  

V Seniakovciach jún 2020                              Ing. Ján Dančišin  

                                                                   hlavný kontrolór obce Seniakovce 


