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Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu  

Obce Hažín za rok 2013 

 
 
 

 V súlade s § 18 f odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov predkladám stanovisko k záverečnému účtu Obce Hažín  za rok 

2013. 

 Odborné stanovisko k Záverečnému účtu Obce Hažín  za rok 2013 bolo spracované na 

základe predloženého plnenia rozpočtu za účtovné obdobie 01/2013 – 12/2013, Výkazu ziskov 

a strát k 12/2013,  Súvahy k 12/2013 a výkazu FIN 1-12 a návrhu Záverečného účtu 2013. 

  

Záverečný účet Obce Hažín  bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v členení, ktoré je určené § 16 ods. 5 zákona č. 

583/2004 Z.z., podľa ktorého záverečný účet mesta obsahuje najmä: 

 

a – údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods. 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 ich pôsobnosti, 

e – prehľad o poskytnutých zárukách  

f - údaje o nákladoch a výnosoch v hlavnej a podnikateľskej činnosti 

g – hodnotenie plnenia programov obce  

 

Rozpočet obce na rok 2013 bol schválený ako prebytkový obecným zastupiteľstvom  dňa 13. 

12. 2012, uznesením č. 4/2012. Schválený rozpočet Obce Hažín bol v priebehu rozpočtového 

roka 2013 tri krát: 

Prvá zmena zo dňa 14.3.2013, uznesenie č. 2/2013 

Druhá zmena zo dňa 27.6.2013, uznesenie č. 4/2013 

Tretia zmena zo dňa 11.12.2013, uznesenie č. 5/2013 
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Údaje o plnení rozpočtu 

Bežné príjmy 198 708,79 189 653,17 95,44

Bežné výdavky 165 396,13 141 395,15 85,49

Bežný rozpočet 33 312,66 48 258,02 144,86

Kapitálové príjmy 8 000,00 8 000,00 100,00

Kapitálové výdavky 11 505,38 11 069,68 96,21

Kapitálový rozpočet -3 505,38 -3 069,68 87,57

Finančné operácie - príjmy 1 992,72 1 899,42 95,32

Finančné operácie - výdavky 31 800,00 29 322,41 92,21

Finančné operácie -29 807,28 -27 422,99 92,00

Príjmy spolu 208 701,51 199 552,59 95,62

Výdavky spolu 208 701,51 181 787,24 87,10

Rozpočet po 

zmenách v €

Skutočnosť k 12/2013 

v €
Rozpočet obce 

Percentuálne 

naplnenie v %

 

Rozpočet po zmenách bol schválený ako vyrovnaný, čím bol dodržaný počas rozpočtového 

roka Zákon o rozpočtových pravidlách 583/2004 Z. z.v znení neskorších predpisov a doplnkov. 

Rozpočet k 12/2013 bol ako prebytkový. 

 

Celkové príjmy rozpočtu k 31.12.2013 boli naplnené oproti rozpočtu po zmenách na 

95,62%. Celkové výdavky rozpočtu k 31.12.2013 boli naplnené oproti rozpočtu po zmenách na 

87,10%. 

Výsledok hospodárenia podľa §2 písm. b) a c) a  §10 odst. 3 písm. a) a b) zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je prebytok  vo výške + 45 188,34€.  

 

Vykazovaný výsledok hospodárenia bol zistený v súlade so Zákonom č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p., pričom pre tvorbu Rezervného fondu 

nebol zistený prebytok rozpočtu (po vzatí v úvahu nevyčerpané účelové finančné prostriedky 

ENPI  a finančné operácie – viď Záverečný účet ), čo znamená, že obec netvorila v roku 2013 

Rezervný fond. 

 

Vyčíslenie Aktív a Pasív v Záverečnom účte súhlasí so Súvahou k 31. 12. 2013 a hovorí aj tom, 

že v  roku 2013 došlo k navýšeniu finančných prostriedkov na bankových účtoch, čo súvisí aj 

s navýšením krátkodobých záväzkov hlavne v súvislosti zo zúčtovaním s Európskou úniou. 
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Celkové Záväzky obce klesli o 14,47%, pričom za pozitívne hodnotím pokles bankového úveru 

o 29 322,41€. 

Pri hodnotení nákladov a výnosov konštatujem, že Výnosy v roku 2013 boli vyššie ako  

Náklady, takže výsledkom bol  zisk 14 333,94€.  
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Programový rozpočet Obce je rozdelený do 6-tich Programov a bol k 31. 12. 2013 naplnený na 

87,38%. Percentuálne naplnenie programového rozpočtu bolo vykonané porovnaním 

skutočnosti k schválenému rozpočtu.  

Návrh záverečného účtu Obce Hažín za rok 2013 je spracovaný v súlade s príslušnými 

ustanovenia §16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky 

predpísané náležitosti podľa § 16 odst. 5 citovaného zákona.  

Návrh  záverečného účtu Obce Hažín za rok 2013 v zmysle §9 odst. 2 Zákona 

o obecnom zriadení  a §16 odst. 9 zákona o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy bol 

zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, čím bola dodržaná informačná 

povinnosť zo strany obce Hažín. 

V roku 2013 za rok 2012 vykonaný audit v súlade s §9 odst. 4 zákona o obecnom 

zriadení a §16 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy, čím bola 

dodržaná povinnosť auditu zo strany obce Hažín. 

 

Účtovná  závierka za rok 2013 bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. 

n. p. Vyjadruje verne po všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu Obce Hažín 

k 31.12.2013 a výsledok hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v z. n. p.  

  



Na základe vlastného zhodnotenia môžem konštatovať, že Záverečný účet je spracovaný

v súlade s príslušnými právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako

aj stav majetku a záväzkov Obce Hažín.

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

obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Hažín za rok

2013 výrokom

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.

V Michalovciach dňa 17.4.2014
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Mgr. Jana Pal'ová
hlavný kontrolór obce
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