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STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

OBCE BRODSKÉ ZA ROK 2018 

 

V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce 

Brodské za rok 2018. 

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Brodské za rok 2018 (ďalej len 

„stanovisko“) som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce Brodské 

za rok 2018 a na základe finančných a účtovných výkazov vyhotovených obcou k 31.12.2018.  

 

A. VÝCHDISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU 

ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

 

Návrh záverečného účtu obce Brodské za rok 2018 je predložený na rokovanie 

obecného zastupiteľstva (OZ) v zákonom stanovenej lehote, t. j. do 30. júna rozpočtového 

roka. 

Pri spracovaní stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu 

záverečného účtu obce Brodské za rok 2018 (ďalej len „návrh záverečného účtu“) z dvoch 

hľadísk: 

 

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu 

 

1.1.  Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Návrh záverečného účtu obce Brodské za rok 2018 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“). 

 

1.2.  Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 

Návrh záverečného účtu bol verejne prístupný na úradnej tabuli obce v zákonom 

stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 16, odsek 9 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 

1.3.  Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce 

Obec si splnila povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a dala si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 9 ods. 4). 

 

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu 

 

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

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:  
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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,  

f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,  

g) hodnotenie plnenia programov rozpočtu obce. 

 

Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s 

Opatrením MF SR č MF/008740/2017-421, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a 

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

a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 

 

B. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

 

Obec pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovalo podľa § 16 ods. 1 zákona o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o 

rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy finančne usporiadalo svoje 

hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám 

a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky 

svojho rozpočtu; ďalej usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, 

rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov 

 

1. Rozpočtové hospodárenie 

 

Podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec má 

povinnosť zostaviť svoj rozpočet a pred schválením ho zverejniť zákonným spôsobom. 

Viacročný programový rozpočet obce Brodské na roky 2018 – 2020 (ďalej len „rozpočet“) 

bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Brodskom č. 165/2017 a 166/2017 dňa 

14. decembra 2017. 

Obec zostavila rozpočet na rok 2018 v súlade s § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14. decembra 2017 

uznesením č. 165/2017. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený a schválený ako 

prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený a schválený ako prebytkový a kapitálový rozpočet 

bol schválený ako schodkový. Pri zostavovaní rozpočtu obec plánovala vykryť finančné 

operácie prebytkom rozpočtu.  

Zmeny rozpočtu v roku 2018 schvaľovalo obecné zastupiteľstvo, konkrétne išlo o zmeny:  

- prvá zmena schválená dňa 22. februára 2018 uznesením č. 190/2018,  

- druhá zmena schválená dňa 26. apríla 2018 uznesením č. 198/2018,  

- tretia zmena schválená dňa 28. júna 2018 uznesením č. 201/2018,  

- štvrtá zmena schválená dňa 25. októbra 2018 uznesením č. 223/2018, 

- piata zmena schválená dňa 28. decembra 2018 uznesením č. 18/2018, 
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1.1.ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE V ROKU 2018 

 

Hospodárenie obce v roku 2018 dokumentuje nasledovná tabuľka: 

2018, v € Schválený rozpočet 
Schválený rozpočet 

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 1 333 240,00 1 670 779,00 

Bežné príjmy 1 306 640,00 1 485 299,80 

Kapitálové príjmy   41 014,00 

Finančné príjmy  107 159,00 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 26 600,00 37 306,00 

Výdavky celkom 1 331 313,00 1 577 940,00 

Bežné výdavky 650 577,00 801 018,00 

Kapitálové výdavky   63 688,00 118 440,00 

Finančné výdavky     31 862,00 32 000,00 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 585 186,00 626 482,00 

Rozpočet  obce 1 927,00 92 839,00 

 
V roku 2017 obec hospodárila nasledovne: 

2017, v € 
Schválený 

rozpočet 

Schválený rozpočet 

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 1 307 308,00 1 892 069,00 

Bežné príjmy 1 282 368,00 1 411 356,00 

Kapitálové príjmy  116 340,00 

Finančné príjmy  334 759,00 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 24 940,00 29 614,00 

Výdavky celkom 1 306 337,00 1 786 414,00 

Bežné výdavky 549 344,00 742 540,00 

Kapitálové výdavky   176 620,00 430 634,00 

Finančné výdavky     26 244,00 27 592,00 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 556 129,00 585 648,00 

Rozpočet  obce 971,00 105 655,00 

 

Z analýzy rozpočtovania a hospodárenia obce v roku 2018 a z porovnaním 

hospodárenia za uplynulé roky je zrejmé, že: 

 

a) v priebehu rozpočtového roka dochádza k zmenám bežného rozpočtu a to tak na 

úrovni príjmov ako aj na úrovni výdavkov, 

b) k zmenám dochádza aj u kapitálového rozpočtu a to na úrovni výdavkov, čo je 

spôsobené realizáciou projektov spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu SR, 

c) darí sa napĺňať tak rozpočtové príjmy ako aj rozpočtové kapitálové príjmy, čo je 

pozitívna zmena oproti predošlým rokom. 

 

1.2. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV 

 

Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy, 

kapitálové príjmy predstavovali príjmy z grantov a transferov.  
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Obce v roku 2018 plnilo rozpočet príjmov nasledovne: 

2018, v € Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Bežné príjmy 1 306 640,00 1 485 299,80 1 528 743,15 

Kapitálové príjmy 0,00 41 014,20 41 014,20 
Finančné príjmy  0,00 107 159,00 109 534,37 

 

v porovnaní s plnením príjmov v roku 2017: 

2017, v € Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Bežné príjmy 1 282 368,00 1 411 356,00 1 413 739,46 
Kapitálové príjmy 0,00 116 340,00 116 340,00 
Finančné príjmy 0,00 334 759,00 334 760,02 

 

ide o posun v plnení príjmov – bežné príjmy v roku 2018 boli vyššie oproti roku 2017 

o 115 003,69. Trend zvyšovania kapitálových príjmov sa podarilo aj v roku 2018 a to hlavne 

vďaka grantov a transferov.  

 

1.2.1. Plnenie rozpočtu bežných príjmov 

 

Bežné príjmy zahŕňajú vlastné príjmy (daňové a nedaňové) a cudzie príjmy (granty a 

transfery); ich plnenie bolo v roku 2018 nasledovné: 

 

2018, v € Rozpočet Skutočnosť 

Daňové príjmy 855 523,00 884 864,78 
Nedaňové príjmy 119 632,00 133 783,46 
Iné nedaňové príjmy 12 701,00 22 811,25 
Granty a transfery 510 042,00 509 978,99 

 

Plnenie bežných príjmov v roku 2017 bolo nasledovné: 

2017, v € Rozpočet Skutočnosť 

Daňové príjmy 831 433,00 832 276,29 
Nedaňové príjmy 98 731,00 100 273,83 
Iné nedaňové príjmy 9 592,00 9 592,36 
Granty a transfery 471 600,00 471 596,98 

 

Plnenie bežných príjmov v roku 2016 bolo nasledovné: 

2016, v € Rozpočet Skutočnosť 

Daňové príjmy 806 988,00 807 044,14 
Nedaňové príjmy 118 873,00 118 487,73 
Iné nedaňové príjmy 9 928,00 9 927,55 
Granty a transfery 466 607,00 466 608,73 

  

1.2.1.1.Daňové príjmy 

 

 Najväčší podiel na celkovom objeme daňových príjmov ma výnos dane 

poukazovanej územnej samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu.  

 



5 
 

v € r. 2017 r. 2018 Rozdiel 

Podielové dane 650 424,99 709 259,08 + 58 834,09 
Daň z nehnuteľností 128 572,71 123 978,73 - 4 593,98 
Daň za psa 1 434,00 1 299,00 - 135,00 

Daň za výherné hracie 

prístroje 
00,00 0,00              0,00 

Daň za predajné 

automaty 
280,00 280,00 0,00 

Daň za užívanie 

verejného priestranstva 
1 597,38 1 470,10 - 127,28 

Poplatky za komunálny 

a drobný stavebný odpad 
43 001,33 41 611,99 - 1 389,34 

Daň z úhrady za 

dobývací priestor 
6 965,88 6 965,88 0,00 

 

 Daň z príjmov fyzických osôb poukazovaná obciam zo ŠR, tzv. podielová daň zo 

ŠR predstavuje pre obec najvyšší zdroj príjmov.  

 

1.2.1.2. Nedaňové príjmy 

 

 Zahŕňajú príjmy z podnikania a vlastníctva majetku a príjmy z administratívnych 

a iných poplatkov; ich plnenie bolo v roku 2018 nasledovné: 

 

v € Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 Skutočnosť 2018 

Príjmy z podnikania 24 531,00 32 250,00 33 917,34 

Administratívne a iné 

poplatky 
74 200,00 74 681,00 77 054,87 

Iné nedaňové príjmy 9 592,00 12 701,00 22 811,25 
Granty a transfery 471 600,00 510 042,00 509 978,99 

 

Nedaňové príjmy sa zvýšili v porovnaní s minulým rokom.  

 

 Tento trend je pozitívny a je potrebné si rast vlastných príjmov (upozorňujem ale, 

že nielen nedaňových, ale aj daňových príjmov) udržať a do budúcna aj tempo rastu zvýšiť. Je 

stále aktuálna otázka ešte vyššej efektívnosti a účinnosti pri hospodárení a nakladaní obce so 

svojim majetkom a to najmä so zreteľom, že Slovenská republika je v poslednom 

programovacom období a obec musí myslieť do budúcnosti a pripraviť sa na „vytváranie“ si 

vlastných zdrojov na rozvoj. Odporúčam, aby bola venovaná pozornosť analýze využívania 

majetku obce, výsledkom ktorej bude zrejmé aká je miera efektivity pri hospodárení s 

vlastným majetkom. Táto analýza by mala dotknúť aj hospodárenia obce s majetkovými 

právami obce. 

 

Granty a transfery 

 

 Ide o príjmy získané v rámci sektoru verejnej správy, sú to príjmy účelovo určené 

na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, dotácie z Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR, Ministerstva vnútra SR, z Trnavského samosprávneho kraja a iné dotácie. 
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Najväčší objem týchto finančných prostriedkov je určený na financovanie základných škôl 

(ide o prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy v školstve).  

V roku 2018 boli obci poskytnuté transfery vo výške 509 978,99 €; aj výška transferov pre 

obec v porovnaní s minulými rokmi rastie (v roku 2017 - 471 596,98 €),  

V návrhu záverečného účtu je spracovaný podrobný prehľad o poskytnutých transferoch a 

grantoch pre obec – je uvedený poskytovateľ, účel a aj poskytnutá suma. Najväčší objem z 

poskytnutých transferov predstavujú normatívne a nenormatívne finančné prostriedky určené 

najmä na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, avšak významný objem 

predstavujú aj transfery do oblasti sociálnej práce. 

 

1.2.2.  Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov 

 

r. 2018, v € Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Tuzemské kapitálové 

granty a transfery 
0,00 36 750,00 36 750,00 

Kapitálový príjem 

z predaja pozemkov 
0,00 4 264,20 4 264,20 

 

Obec pre rok 2018 rozpočtovala kapitálové granty a transfery vo výške 36 750,00 €, plnenie 

bolo nasledovné: 

 

Poskytovateľ Výška v €. Účel 

Ministerstvo vnútra SR 30 000,00 Dotácia na rekonštrukciu PO  

(požiarnej zbrojnice) 
Ministerstvo financií SR 6 750 Bezbariérový prístup do Kultúrneho domu 

 

1.2.3. Plnenie rozpočtu príjmov RO s právnou subjektivitou 

 

 Rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou sú Základná škola, Školský klub, 

Materská škola a Školská jedáleň. Na rok 2018 boli rozpočtované bežné príjmy v objeme 

37 306,00 €, skutočný príjem bol k 31.12.2018 vo výške 89 344,08 €, t. j. plnenie na 239,49 

%.  

 

1.3. ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV 

 

Obec v roku 2018 čerpala výdavky nasledovne: 

r. 2018, v € Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť % 

Bežné výdavky 650 577,00 801 018,00 747 457,23 99,56 
Kapitálové 

výdavky 
63 688,00 118 440,00 88 917,81 75,07 

Finančné výdavky 31 862,00 32 000,00 31 874,94 99,61 

 

v porovnaní s rokom 2017: 

r. 2017, v € Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť % 

Bežné výdavky 549 344,00 742 540,00 747 843,13 100,71 
Kapitálové 176 620,00 430 634,00 430 627,78 99,99 
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výdavky 

Finančné výdavky 26 244,00 27 592,00 27 600,17 100,03 

v porovnaní s rokom 2016: 

r. 2016, v € Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť % 

Bežné výdavky 515 595,00 630 173,00 630 138,10 99,99 
Kapitálové 

výdavky 
114 850,00 37 589,00 37 589,96 100,00 

Finančné výdavky 40 764,00 40 764,00 40 762,50 99,99 

 

1.3.1. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov 

 

Významné bežné výdavky boli v roku 2018 podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie 

čerpané nasledovne: 

r. 2018, v € 
Schválený rozpočet 

po poslednej zmene 
Skutočnosť % plnenia 

Mzdy, platy, OON 241 168,00 240 941,99 99,91 
Poistné a príspevky do 

poisťovní 
89 294,00 89 420,28 100,14 

Bežné transfery 144 909,00 144 908,88 100,00 
Tovary a služby 321 294,00 317 646,34 98,86 
Splácanie úrokov 7 063,00 7 249,10 102,63 

 

v porovnaní s uplynulými rokmi - 2017 

r. 2017, v € 
Schválený rozpočet 

po poslednej zmene 
Skutočnosť % plnenia 

Mzdy, platy, OON 222 566,00 223 974,59 100,62 
Poistné a príspevky do 

poisťovní 
86 470,00 86 470,38 100,00 

Bežné transfery 107 133,00 109 921,95 102,60 
Tovary a služby 319 761,00 323 665,70 101,22 
Splácanie úrokov 6 610,00 6 600,11 99,85 

 

rok 2016 

r. 2016, v € 
Schválený rozpočet 

po poslednej zmene 
Skutočnosť % plnenia 

Mzdy, platy, OON 196 175,00 196 195,60 100,01 
Poistné a príspevky do 

poisťovní 
74 127,00 74 127,37 100,00 

Bežné transfery 93 950,00 93 949,31 100,00 
Tovary a služby 258 935,00 258 888,32 99,98 
Splácanie úrokov 6 986,00 6 977,50 99,88 

 

a rok 2015 

r. 2015, v € 
Schválený rozpočet 

po poslednej zmene 
Skutočnosť % plnenia 

Mzdy, platy, OON 183 944,00 182 904,01 99,43 
Poistné a príspevky do 

poisťovní 
69 203,00 69 151,00 99,92 

Bežné transfery 81 401,00 81 361,67 99,95 
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Tovary a služby 246 315,00 245 059,64 99,49 
Splácanie úrokov 8 624,00 8 620,96 99,96 

 

Možno konštatovať, že došlo k zvýšeniu čerpania bežných výdavkov na základe pozitívneho 

vývoja plnenia bežných príjmov – k zvýšeniu čerpania došlo tak u tovarov a služieb ako aj u 

bežných transferov a osobných výdavkov, t. j. výdavkov na platy a poistné do poistných 

fondov.  

 V návrhu záverečného účtu je podrobne zdôvodnené čerpanie bežných výdavkov 

podľa ekonomickej aj funkčnej klasifikácie. 

 

1.3.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov 

 

 V záverečnom účte je kvalitné spracovaný prehľad čerpania kapitálových 

výdavkov podľa ekonomickej ako aj podľa funkčnej klasifikácie. Čerpanie jednotlivých 

rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou č. 2 Záverečného účtu obce 

Brodské. 

- Ekonomická klasifikácia 

r. 2018, v € 
Schválený rozpočet 

po poslednej zmene 
Skutočnosť % plnenia 

Workoutové ihrisko – siete 430,00 430,39 100,09 
Projekt – požiarna ochrana 450,00 450,00 100,00 
Kamerový systém 4 651,00 4 651,30 100,01 
Miestne komunikácie – ul. 

Dukelská 
54 746,00 4 651,30 100,01 

Nákup pozemkov 1 888,00 1 887,85 100,10 
OcÚ garáže 4 998,00 4 997,52 100,00 
Oplotenie bytovky 5 521,00 5 520,00 99,99 

OcÚ zabezpečovací systém 1 344,00 1 344,20 100,00 
Padielky – inžinierske siete 8 681,00 8 680,80 100,00 
Detské ihrisko – preliezky 4 711,00 4 710,60 99,96 
KD – projektová 

dokumentácia 
1 500,00 1500,00 100,00 

 

 Čerpanie kapitálových výdavkov, t. j. realizácia plánovaných rozvojových 

programov je závislá od zdrojov, ktorými sú v súčasnosti najmä kapitálové transfery zo 

štátneho rozpočtu. K vlastným zdrojom v priebehu rozpočtového roka patrí najmä 

prebytok bežného rozpočtu, zdroje peňažných fondov a po skončení rozpočtového roka 

vytvorený prebytok rozpočtu, ktorý sa používa prostredníctvom peňažných fondov 

(rezervného fondu). 

 Zdroje, ktoré získavame a najmä ich výšku môžeme ovplyvniť kvalitnými 

projektmi, vlastné zdroje môžeme ovplyvniť efektívnym hospodárením s rozpočtovými 

prostriedkami. 

 V rámci rozpočtového procesu odporúčam, aby sa už pri tvorbe rozpočtu 

uvažovalo so všetkými disponibilnými zdrojmi (napr. prostriedky z rezervného fondu), 

aby sa realizácia rozvojových programov mohla realizovať už od začiatku rozpočtového 

roka.  
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Porovnanie zdrojov v peňažných fondoch obce za uplynulé tri roky: 

 

- v roku 2016 

r. 2016, v € REZERVNÝ FOND 

Počiatočný stav k 1.1.2016 0,00 
Tvorba – rok 2016 180 361,32 
Čerpanie – rok 2016 70 579,40 
Zostatok k 31.12.2016 109 781,92 

 

- v roku 2017 

r. 2017, v € REZERVNÝ FOND 

Počiatočný stav k 1.1.2017 00,00 
Tvorba – rok 2017 346 012,69 
Čerpanie – rok 2017 139 711,28 
Zostatok k 31.12.2017 206 301,41 

  

- v roku 2018 

r. 2018, v € REZERVNÝ FOND 

Počiatočný stav k 1.1.2018 206 301,41 
Tvorba – rok 2018 98 154,51 
Čerpanie – rok 2018 106 628,76 
Zostatok k 31.12.2015 197 827,16 

 

 

 

1.3.3. Čerpanie bežných výdavkov RO s právnou subjektivitou 

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, t. j. Základná škola, 

Školský klub, Materská škola a Školská jedáleň, boli rozpočtované vo výške 626 482,00 €, 

skutočné čerpanie bolo vo výške 627 651,07 €, t. j. čerpanie na úrovni 100,19 % .  

 

1.4. FINANČNÉ OPERÁCIE 

 

Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných 

fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa 

považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu a ich splátky, 

vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie sú 

súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. 

 

r. 2018, v € Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Finančné príjmy 0,00 107 159,00 107 027,88 

 

 

Obec pre rok 2018 rozpočtovala finančné príjmy vo výške 107 027,88 €, plnenie bolo 

nasledovné: 
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r. 2018, v € Rozpočet 

Rezervný fond 106 628,76 
Fond opráv 399,12 
  

  

 

r. 2018, v € Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Finančné výdavky 31 862,00 32 000,00 31 874,94 

 

Cez výdavkové finančné operácie sa uhradili splátky istiny návratných zdrojov 

financovania: 

- Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých    22 956,00 € 

- Splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov dlhodobých     8 906,16 € 

 

1.5. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov 

ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok 

alebo schodok jej rozpočtu; podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy; prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi 

príjmami a výdavkami rozpočtu, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a 

výdavkami rozpočtu.  

 

 

 

r. 2018, v € 
 

Schválený 

rozpočet  

Rozpočet po 

zmenách 

Čerpanie 

rozpočtu  

Bežné  príjmy spolu 1 333 240,00 1 526 870,00 1 618 087,23 

z toho : bežné príjmy obce  1 306 640,00 1 489 564,00 1 528 743,15 

             bežné príjmy RO 26 600,00 37 306,00 89 344,08 

Bežné výdavky spolu 1 235 763,00 1 427 500,00 1 424 719,36 

z toho : bežné výdavky  obce               650 577,00 801 018,00 747 457,23 

             bežné výdavky  RO 585 186,00 626 482,00 677 262,13 

Bežný rozpočet 97 477,00 99 370,00 143 367,87 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 36 750,00 41 014,20 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00 36 750,00 41 014,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 0,00 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 63 688,00 118 440,00 88 917,81 

z toho: kapitálové  výdavky  obce  63 688,00 118 440,00 88 917,81 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 0,00 0,00 

Kapitálový rozpočet  -  63 688,00 - 81 690,00 - 47 903,61 
Prebytok/schodok bežného 

a kapitálového rozpočtu 33 789,00 17 680,00 95 464,26 

Vylúčenie z prebytku    - 44 634,74        

Upravený prebytok/schodok bežného   50 829,52 
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a kapitálového rozpočtu 

Príjmy z finančných operácií 0,00 107 159,00 107 027,88 

Výdavky z finančných operácií 31 862,00 32 000,00 31 874,94 

Rozdiel finančných operácií - 31 862,00 75 159,00 75 152,94 
PRÍJMY SPOLU   1 333 240,00 1 670 779,00 1 766 129,31 

VÝDAVKY SPOLU 1 331 313,00 1 577 940,00 1 595 512,11 

Hospodárenie obce  1 927,51 92 839,00 170 617,20 
Vylúčenie z prebytku 

 
 - 44 634,74 

Upravené hospodárenie obce 1 927,51 92 839,00 125 982,46 

 

Obec v roku 2018 hospodárila s prebytkom  50 829,52 €; takto vykázaný prebytok 

rozpočtu je zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Podľa § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy súčasťou rozpočtu 

obce sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a 

realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.  

Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami kladný ( 125 982,46 €).  

Použitie prebytku rozpočtu v sume 125 982,46 €, bude zo strany Obecného zastupiteľstva 

schválený na tvorbu rezervného fondu v roku 2019 vo výške 323 809,62 €. 

 

 

2. BILANCIA AKTÍV A PASÍV 

 

Z bilancie aktív a pasív je zrejmý skoro rovnaký podiel obežného a neobežného majetku 

na aktívach obce. Oproti minulému roku obec zaznamenala nárast majetku (z 4 590 782,25 € 

na 4 525 990,56 €) a to na strane neobežného majetku (na strane obežného bol zaznamenaný 

pokles z 498 544,02 € na 561 654,98 €).  

 

Rok, v € Skutočnosť 

2014 40 264,49 
2015 39 893,85 
2016 33 583,54 
2017 31 338,86 
2018 33 880,80 

 

Ako z uvedeného prehľadu vyplýva, obec za rok 2018 zaznamenalo zníženie stavu 

pohľadávok o 2 541,94 €.  

Obec za rok 2018 zaznamenalo zvýšenie stavu pohľadávok oproti minulému roku čo 

hodnotím negatívne.   

 

2.2.  BILANCIA ZÁVAZKOV 

 

Obec eviduje záväzky v celkovej hodnote 405 649,94 €, v roku 2017 to bolo 

391 149,89 €, v roku 2016 to bolo 203 610,20 €, v roku 2015 – 244 141,04 €.  

 



12 
 

3. PREHĽAD O STAVE A VYVOJI DLHU 

 

Pravidlá používania návratných zdrojov financovania sú upravené v ustanovení §17 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podľa citovaného ustanovenia obec 

môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov 

 

Prehľad návratných zdrojov financovania a úveroch obce so stavom k 31.12.2018: 

Druh záväzku, v € Záväzky celkom 

k 31.12.2018 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 11 614,56   11 614,56 0 

- zamestnancom 12 679,44   12 679,44   0 

- poisťovniam  8 139,95 8 139,95 0 

- daňovému úradu 1 866,26 1 866,26 0 

- rezervy 1 325,00 1 325,00 0 

- bankám 65 047,00   65 047,00   0 

- štátnym fondom 255 151,29   255 151,29   0 

- ostatné záväzky 49 826,44 49 826,44 0 

Záväzky spolu k 31.12.2017 405 649,94 405 649,94 0 

 

 

 

 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2018 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2018 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2017 

Rok 
splatnosti 

 

OTP banka investičný 220 000,00 22 956,00 2 111,84 65 047,00 r. 2021 

ŠFRB investičný 110 768,11 3 158,56 3 222,35 70 074,00 r. 2031 

ŠFRB investičný 191 720,00 5 760,38 1 914,91 185 064,51 r. 2047 

 

Prehľad návratných zdrojov financovania a úveroch obce so stavom k 31.12.2017: 

Druh záväzku, v € Záväzky celkom 

k 31.12.2017 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 5 059,02   5 059,02 0 

- zamestnancom 12 188,30 12 188,30 0 

- poisťovniam 7 834,97 7 834,97 0 

- daňovému úradu 1 461,23 1 461,23 0 

- bankám 88 003,00 88 003,00 0 

- štátnym fondom 264 057,45 264 057,45 0 

- ostatné záväzky 11 220,91 11 220,91 0 

Záväzky spolu k 31.12.2017 391 149,89 391 149,89 0 

 

v € 

Veriteľ Účel Výška 

prijatého 

úveru 

Výška 

úroku/% 

Zostatok 

k 31.12.2017 

Splatnosť 

 

OTP banka investičný 220 000,00 2,69 88 003,00 r. 2021 

ŠFRB investičný 110 768,11 4,40 73 693,24 r. 2031 

ŠFRB investičný 191 720,00 1 190 364,21 r. 2047 
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Podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania sú upravené v ustanovení §17 

ods.6 zákona č. 583/2004 Z. z. Podľa citovaného ustanovenia obec môže na plnenie svojich 

úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: 

 

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a  

 

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 

25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,  

pričom platí, že obe podmienky musia byť splnené súčasne. 

Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z:  

 

-  úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške 

splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné 

nájomné byty,  

v € 

Veriteľ Záväzky celkom Z toho v lehote splatnosti    Z toho po lehote splatnosti  

Dodávatelia  11 614,56   11 614,56   0 

Zamestnanci 12 679,44 12 679,44   0 

Poisťovne   8 139,95 8 139,95 0 

Daňový úrad 1 866,26 1 866,26 0 

Rezervy 1 325,00 1 325,00 0 

Banky 65 047,00  65 047,00   0 

Ostatné záväzky 49 826,44 49 826,44 0 

Záväzky spolu  150 498,65 150 498,65 0 

 

Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky: 
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2018 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2018 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2018 

Rok 
splatnosti 

 

ŠFRB investičný 110 768,11 3 158,56 3 222,35 70 074,00 r. 2031 

ŠFRB investičný 191 720,00 5 760,38 1 914,91 185 064,51 r. 2047 

 

Vývoj podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania za obdobie posledných 3 

rozpočtových rokov: 

 

Rok 

Celková 

suma dlhu v € 

§17 ods. 8 

Suma ročných 

splátok 

Skutočné bežné príjmy 

predchádzajúceho roka 

§17 ods.6 

písm. a) 

(v %) 
 

§ 17 ods.6 

písm. b) 

(v %) 

2015 164 024,78 37 627,86 -------------------------                                  --------------- --------------- 

2016 126 628,58 22 956,00 1 319 228,73 9,60 1,74 

2017 127 092,43 22 956,00 1 426 859,31 8,91 1,61 

2018 150 498,65 22 956,00 1 451 877,33 10,37 1,58 

 

Obec Brodské za obdobie posledných rokov vždy spĺňala podmienky pre prijatie 

návratných zdrojov financovania do budúcnosti. 

Pre posudzovanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania do budúcnosti je 

potrebné zohľadňovať dve skutočnosti: 
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1.  

S účinnosťou od 1.januára 2015 je zákonom ustanovená povinnosť zabezpečiť 

dodržiavanie vyššej rozpočtovej disciplíny aj zo strany subjektov územnej samosprávy a to 

dodržiavaním podmienok, ktoré sprísňujú podmienky zadlžovania obcí (novelou zákona o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy). Rovnako ako v ústavnom zákone č. 493/2011 

Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov sa aj pre obce určuje postup 

na prijatie viacerých opatrení na zabezpečenie zákonom stanovených podmienok a na 

vykonanie zmien, ak celková suma dlhu subjektov územnej samosprávy nebude v zákonom 

stanovených limitoch. 

 

Ak celková suma dlhu obce 

dosiahne hranicu 

 

50% skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového 

roka 

Obec bude povinná v takomto prípade prijať opatrenia, 

ktorých výsledkom bude zníženie celkovej sumy dlhu 

obce pod uvedenú hranicu  

od 50% vrátane do 58% 

skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového 

roka, 

Starosta obce je povinný do 15 dní od zistenia 

uvedených skutočností vypracovať a predložiť 

zastupiteľstvu obce informáciu, v ktorej zdôvodní 

celkovú sumu dlhu obce spolu s návrhom opatrení na 

jeho zníženie.  

Obecné zastupiteľstvo musí prerokovať informáciu 

starostu obce do 15 dní odo dňa jej predloženia.  

V lehote do siedmich dní od predloženia informácie 

obecnému zastupiteľstvu je povinný starosta obce túto 

skutočnosť písomne oznámiť ministerstvu financií.  

58% vrátane do 60 % skutočných 

bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového 

roka 

Obec je povinná do konca rozpočtového roka vykonať 

také zmeny rozpočtu, ktoré zabezpečia jeho 

vyrovnanosť a schváliť na nasledujúci rozpočtový rok 

iba vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet, pričom 

schodok rozpočtu obce môže vzniknúť len z dôvodu 

použitia  

- účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo 

štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na 

základe osobitného predpisu nevyčerpaných v 

minulých rokoch,  

- prostriedkov peňažných fondov obce  

60 % a viac skutočných bežných 

príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka  

 

Obec bude okrem realizácie predchádzajúcich opatrení 

povinná postupovať podľa čl.6 ods. 3 a 4 ústavného 

zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti 

 

Podľa čl.6 ods. 3 a 4 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti 

v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.januára 2015 je určené, že ak celková suma 

dlhu obce dosiahne 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a 

viac, obec alebo vyšší územný celok sú povinní zaplatiť pokutu, ktorú ukladá ministerstvo 
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financií, a to vo výške 5 % z rozdielu medzi celkovou sumou dlhu a 60 % skutočných 

bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 

 

2.  

S účinnosťou od 1.januára 2017 sa zmenili podmienky na prijatie návratných zdrojov 

financovania nasledovne – obec bude môcť na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje 

financovania, len ak  

a) celková suma dlhu neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a  

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 

25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o 

prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obce z rozpočtu iného subjektu 

verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo 

prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  

 

Pri posudzovaní splnenia podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania v roku 

2019 sa bude musieť prihliadať aj na tieto dve podstatné skutočnosti. 

 

4. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE 

 

Obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu. 

 

5. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH 

 

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy návrh záverečného 

účtu obsahuje aj podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 cit. zákona v 

členení podľa jednotlivých príjemcov.  

Obec poskytla dotácie v súlade s cit. zákonom a s VZN o dotáciách, fyzickým a právnickým 

osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný a 

verejnoprospešný účel. 

 

6. ÚDAJE O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI 

 

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť. 

 

7. HODNOTENIE PROGRAMU ROZPOČTU 

 

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na 

rok 2018 zostavený ako programový rozpočet; výdavky rozpočtu obce boli alokované do 

príslušných programov, ktoré sa vnútorne členili na podprogramy, prvky a projekty. 

Každý program, ktorý predstavuje súhrn aktivít (prác, činností a dodávok) má definovaný 

svoj zámer a cieľ, pričom zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého 

plnenia príslušných cieľov a cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom. 



16 
 

Hodnotenie programov v návrhu záverečného účtu je na úrovni slovného uvedenia plnenia 

či neplnenia jednotlivých programov obce, vrátane jeho prvkov a projektov. 

Aplikácii programového rozpočtovania a spracovaniu podrobného programového 

rozpočtu sa venuje náležitá pozornosť, avšak stále je možné konštatovať, že sú programy 

a v rámci nich zámery a ciele, ktoré sa z rôznych objektívnych, ale aj subjektívnych 

dôvodov neplnia.  

 

ZÁVER 

 

Návrh záverečného účtu obce Brodské za rok 2018 je spracovaný v súlade s 

príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 

obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy.  

Návrh záverečného účtu obce Brodské za rok 2018 bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona o 

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

zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.  

Riadna účtovná závierka k 31.12.2018 bola overená audítorom v súlade so všeobecne-

záväznými právnymi predpismi. 

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

neskorších predpisov odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie 

návrhu Záverečného účtu obce Brodské za rok 2018 s výrokom  

„celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 

 

Mgr. Pavol Mihál 

hlavný kontrolór obce Brodské 


