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Obec Šarišské Dravce 
 

 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce 

Šarišské Dravce za rok 2018 
 
Na základe §18f ods.1 písm. c) zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení  predkladám  
stanovisko k návrhu Záverečnému účtu obce Šarišské Dravce za rok 2018. Spracovanie 
a náležitosti záverečného účtu obce po skončení kalendárneho roka ukladá §16 zákona 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  
Predložený návrh spĺňa všetky náležitosti v zmysle vyššie uvedeného zákona. 
 
Okrem iného obec v záverečnom účte finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane 
finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - 
podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu; ďalej 
usporiadajú finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k 
rozpočtom vyšších územných celkov. 
 
Obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku. Pri overovaní účtovnej závierky audítor 
overuje tiež hospodárenie podľa ich rozpočtov v súlade s týmto zákonom, hospodárenie s 
ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania 
návratných zdrojov financovania. Audit za rok 2017 vykonala audítorská firma Boržík & 
partners, s.r.o.. Audítorská správa za rok 2017 a účtovná závierka za rok 2018 je zverejnená 
v registri účtovných závierok na www.registeruz.sk. Audit za rok 2018 je povinný vykonať do 
31.12.2019 a zverejniť. 
 
Pred schválením sa návrh záverečného účtu obce  predkladá na verejnú diskusiu 15 dní pred 
schválením obvyklým spôsobom, obec Šarišské Dravce zverejnila návrh na internetovú 
stránku obce Šarišské Dravce . 
 
Prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov: 
a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,  
b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami. 
 
Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia 
na nápravu nedostatkov. 
Návrh záverečného účtu obec prerokujú najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí 
rozpočtového roka, teda najneskôr do 30.6.2019. 
 
Záverečný účet obce  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 dotáciách podľa § 7 ods. 4 v členení podľa   jednotlivých 
príjemcov, ak nie sú obcou a vyšším územným celkom zverejnené iným spôsobom, 
f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,  
g) hodnotenie plnenia programov obce  
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Údaje o rozpočte a plnení rozpočtu príjmov a výdavkov 
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet obce bol 
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 4.12.2017 uznesením č. 089b./2017 
Rozpočet bol upravený rozpočtovými opatreniami, ktoré sú v evidencii rozpočtových 
opatrení.  
 
Podrobný rozbor príjmov a výdavkov je uvedený v návrhu a v prílohe je podrobné plnenie 
rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie za obec Šarišské Dravce a za rozpočtovú organizáciu 
ZŠ s MŠ Šarišské Dravce. 
V príjmovej časti je najväčším príjmov výnos dane z príjmov, ktorý bol v roku 2018, 
z ktorého sa zabezpečuje výkon samosprávy obce, originálne kompetencie obce na úseku 
školstva, sociálnej oblasti a pod. 
Vo výdavkovej časti sa čerpanie riadilo schváleným a upraveným rozpočtom a jeho podrobné 
čerpanie je v prílohe. 
 
Hospodárenie obce za rok 2018 
 
Hospodárenie rozpočtu zistené 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 znení neskorších predpisov je schodok rozpočtu vo výške 217.950,17 
EUR.  
Toto hospodárenie je podľa §10 rozdiel medzi bežným a kapitálom rozpočtom.  
 
     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 resp. schodku rozpočtu obce 
podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku resp. schodku vylučujú 
cudzie prostriedky, o ktorých účele použitia nerozhoduje obecné zastupiteľstvo, ale sú priamo 
účelovo viazané a je to suma 42.537,45EUR, ktorá sa skladá :  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  228,02 EUR, a to na prenesený výkon 
v oblasti školstva – dopravné v sume   228,02EUR 

 
b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 

ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 
v z.n.p. v sume 3769,98 EUR ( rozdiel medzi tvorbou a čerpaním) 
 

c) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  38.539,45 EUR na detské ihrisko 
a rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice 

 
Skutočný schodok hospodárenia za rok 2018 je vo výške 260.487,62 EUR sa vysporiada z 
prijatého úveru zo ŠFRB, ten bol prijatý vo výške 341.580 EUR. 
 
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov v sume 303.380,97EUR sa vysporiadajú takto : 
-na krytie schodku 260 487,62 EUR 
- prijatie zábezpeky na nájomné novej 11 bj. Bytového domu  9325,74 EUR 
- na tvorbu rezervného fondu 33567,61 EUR 
 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške     
33567,61 EUR.  
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Prehľad o stave a vývoji dlhov 
 
 
Stav úverov k 31.12.2017 

 
Veriteľ  

 
Účel 

Výška 
poskytnuté
ho úveru 

Ročná 
splátka 
istiny  
za rok 
2017 

Ročná 
splátka 
úrokov  
za rok 
2017 

Zostatok 
úveru 

(istiny) 
k 31.12.20

17 

Rok 
splatnosti 

 

Primabanka Spolufinanc
ovanie  

250000 45480 4855,53 136300 r. 2020 

Primabanka Splatenie 
záväzkov 

85000 15480 1603,05 46300 r.2020 

Primabanka Splatenie 
záväzkov 

95000 19332 1982,08 57947 r.2020 

       
 
Počas roka 2018 obec prijala bankový úver na financovanie  a refinancovanie starších 
bankových úverov. 
 
 
Stav úverov k 31.12.2018  

 
Veriteľ  

 
Účel 

Výška 
poskytnut
ého úveru 

Ročná 
splátka 
istiny  
za rok 
2018 

Ročná 
splátka 
úrokov  
za rok 
2018 

Zostatok 
úveru 

(istiny) 
k 31.12.20

18 

Rok 
splatnost

i 
 

Primabanka Refinancova
nie 
Spolufinanc
ovanie  

270000 62646 4131,57 205466,48 r. 2024 

 
  
Obec má aj nesplatené úvery zo Štátneho fondu rozvoja a bývania na výstavbu nájomných 
bytov vo výške 619.300,36€: 

- Bytový dom č. 29 – 287 208 ,66€ 
- Bytový dom  č.367  - 332 091,70€ 

 
Tieto úvery nevstupujú do dlhu obce.  
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a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a) k 1.1.2019 aktuálny stav: 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 
k 31.12.2018:  

 

- skutočné bežné príjmy obce  1.029.356,46 
- skutočné bežné príjmy RO  54.560,17 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018 1.083.916,63 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:   

- zostatok istiny z bankových úverov 205.466,48 
- zostatok istiny z pôžičiek  
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie 

projektov EÚ 
 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 619.300,36 
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018 824.766,84 
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty -619.300,36 
- z úveru z Environmentálneho fondu  
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018 205.466,48 
 

Zostatok istiny 
k 31.12.2018 

Skutočné bežné príjmy 
k 31.12.2018 

§ 17 ods.6 písm. a) 
 

205.466,48 1.083.916,63 18,96% 
 
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená adlh 
obce je 18,96% k 1.1.2019, ktorý sa znižuje mesačnou splátkou istiny. 
 
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) výška splátok k 1.1.2019 

Text Suma v EUR 
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 
k 31.12.2018:  

 

- skutočné bežné príjmy obce  1.029.356,46 
- skutočné bežné príjmy RO  54.560,17 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018 1.083.916,63 
Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- Dotácie zo štátneho rozpočtu obce -515 264,48  
- Dotácie z rozpočtu ZŠ s MŠ -4.000,14 

Spolu upravené – znížené bežné príjmy k 31.12.2018* 564.652,01 
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 
k 31.12.2018 s výnimkou jednorazového predčasného (bolo 
200.401€)splatenia:  
 

 

- 821004 –splátky ku dňu splatenia  
- 821005 62.646,00 
- 821005 ŠFRB 21.996,33 
- 821009  
- 651002 – splátky úrokov z istín 7560,54 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018** 92.202,87 
 

Suma ročných splátok 
vrátane úhrady výnosov za 

rok 2018** 

Skutočné upravené bežné 
príjmy k 31.12.2018* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

92.202,87 564.652,01 16,33% 
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Obec Šarišské Dravce dodržuje pravidlá pre návratné zdroje financovania v zmysle § 17 
zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  Výška splátok nesmie 
prekročiť hranicu 25%, pričom do splátok vstupujú splátky zo všetkých úverov bez výnimky.  
 
 
Na základe vykonanej kontrolnej činnosti počas roka 2018 a preskúmania návrhu 
záverečného účtu a jeho súladu so skutočnosťou - odporúčam Obecnému 
zastupiteľstvu schváliť Záverečný účet obec Šarišské Dravce za rok 2018 s výrokom- 
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 
 
 
 
Spracovala : Monika Brillová - hlavná kontrolórka obce 
    
       
Dňa 10.6.2019            
 
 
 


