
 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra 

 k záverečnému účtu Kečovo za rok 2017 

 

 

 

 

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

neskorších predpisov (ďalej len v z.n.p.) 

 

 

 p r e d k l a d á m  

 

 

 

odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Kečovo za rok 2017. 

 

 

 

 

Odborné stanovisko som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu Obce 

Kečovo za rok 2017. Návrh bol zverejnený náležitým spôsobom a v zákonom stanovenej 

lehote na obecnej úradnej tabuli a obecnej internetovej stránke . 

 

 

 

 

 

 Ako podklad som použila Účtovnú závierku Obce Kečovo za rok 2017 a plnenie rozpočtu 

Obce Kečovo  podľa poslednej úpravy za rok 2017 z 13.12.2017. 

 

 

 

 

 

Záverečný účet je spracovaný v súlade ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z.z. O 

rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Predložený záverečný 

účet obce obsahuje povinné náležitosti ustanovené § 16 ods.5 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozpočet obce na rok 2017 :  

 

      Predložené údaje o plnení rozpočtu Obce Kečovo objektívne vyjadrujú vykonané zmeny a 

skutočné čerpanie rozpočtu, pričom boli dodržané podmienky zákona č. 583/2004 Z.z. O 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 

 Rozpočet za rok 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017: 

 
Čerpanie rozpočtu – skutočnosť Príjmy 

2017 
Výdavky 

2017 
Rozdiel 

2017 
Bežný rozpočet (BR) 165 120,98 140 091,55 25 029,43 
Kapitálový rozpočet (KR) 13 895,20 33 309,15 -19 413,95 
BR + KR 179 016,18 173 400,70 5 615,48  
Z toho: nevyčerpané účelovo určené prostr. zo ŠR   0,00 

Prebytok na rozdelenie do RF/ schodok rozpočtu obce   5 615,48 

Finančné operácie (FO) 12 252,00 2 352,00 9 900,00 
Spolu BR+KR+FO 191 268,18 175 752,70 15 515,48 

 
 

Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet vo výške 25 029,43 €. Celkový výsledok 

hospodárenia za rok 2017 je prebytok rozpočtu obce vo výške 5 615,48 €. 
 

 

Bilancia aktív a pasív:  

 

Majetok a zdroje krytia v Obci Kečovo podľa riadnej účtovnej závierky k 31.12.2017: 

 

A K T Í V A 

 
Názov ZS  k  1.1.2017 KZ  k  31.12.2017 

Príjmy celkom 167 609,00 € 

Výdavky celkom 167 455,00 € 

Hospodárenie obce 154,00 € 

Bežné príjmy 141 857,00 € 

Bežné výdavky 128 160,00 € 

Hospod. z bežného rozpočtu  13 697,00 € 

Kapitálové príjmy 13 500,00 € 

Kapitálové výdavky 36 943,00 € 

Schodok kapitálového rozpočtu -23 443,00€ 

Príjmové finančné operácie 12 252,00 € 

Výdavkové finančné operácie 2 352,00 € 

Prebytok finančných operácií 9 900,00 € 



SPOLU MAJETOK 640 971,17 665 176,66 

A. Neobežný majetok spolu 589 636,10 611 307,52 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 492 090,69 513 762,11 

Dlhodobý finančný majetok 97 545,41 97545,41 

B. Obežný majetok spolu 51 141,96 53 504,34 

z toho :   

Zásoby 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subj.ver.správy 597,15 1 275,97 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky 22 931,06 22 986,50 

Finančný majetok 27 613,75 29 241,87 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

C. Časové rozlíšenie 193,11 364,80 

 

 

P A S Í V A 

 
Názov ZS  k  1.1.2017 KZ  k  31.12.2017 

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY 640 971,17 665 176,66 

A. Vlastné imanie 360 823,82 371 585,60 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia 360 823,82 371 585,60 

B. Záväzky 27 186,18 37 493,09 

z toho :   

Rezervy 0,00 5 133,86 

Zúčtovanie medzi subj.verj.správy 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 3 545,93 2 130,88 

Krátkodobé záväzky 15 480,48 24 420,58 

Bankové úvery a ostatné prij.výp. 8 159,77 5 807,77 

C. Časové rozlíšenie 252 961,17 256 097,97 

 

 Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017 
 

 

Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám          5 807,77 € 



- voči dodávateľom      12 084,28 € 

- voči orgánom poistenia             4 316,49 € 

- voči zamestnancom         3 931,01 € 

 

Prehľad úverov: 

 

P.č

. 

Výška 

prijatého 

úveru 

Zabezpečenie 

úveru 

Zostatok 

k 31.12.2017 

Splatnosť 

 

Číslo úveru 

1. 85 202,00 €  zmenka 5 807,77 € r. 2020 03/041/10 

 Spolu:  5 807,77 €   

 

Všetky poskytnuté finančné prostriedky boli do 31.12.2017 vyčerpané, okrem príspevku na 

nákup učebníc, z ktorého sa nevyčerpalo 1,98 €. Nevyčerpaný príspevok bol vrátený OÚ KE 

v súlade s nariadeniami MŠ SR. 

Pozn.: Nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky z roku 2017 je možné použiť 

s súlade s § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy do 

31. marca 2018 a nevyčerpané finančné prostriedky na kapitálové výdavky z roku 2017 do 

troch rokov od prijatia dotácie. 

 

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. 

 

 

Obec neposkytla v roku 2017 žiadnu dotáciu Občianskym združeniam a nadáciám.  

 

 

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:   

 

    Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., 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 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 obci z rozpočtu iného subjektu 

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

alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závery 

 

 Záverečný účet Obce Kečovo za rok 2017 

 

          Návrh záverečného účtu Obce Kečovo za rok 2017 je spracovaný v súlade s príslušnými 

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

predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona. 

 

         Záverečný účet Obce Kečovo za rok 2017 bol zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom 

v obci obvyklým podľa zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 

Prehľad o poskytnutých zárukách a súdnych sporoch:  

 

Obec Kečovo v roku 2017 neposkytla žiadnu záruku. 

 

Overenie účtovnej závierky audítorom:  

 

      K 08.06.2018 Riadna účtovná závierka Obce Kečovo za rok 2017 a hospodárenie Obce 

Kečovo za rok 2017 v súlade s § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods.3 zákona o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zatiaľ nebola overená audítorom, čo však nie 

je prekážkou pre schválenie Záverečného účtu Obce Kečovo za rok 2017.  

 

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

odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu 

Obce Kečovo za rok 2017 výrokom 

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.  

 

 

 

 

 

 

 

V Kečove, dňa 08.06.2018 

        Katarína Hubayová 

        hlavná kontrolórka obce 

 


