
Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2019 

Predkladá kontrolórka obce Muránska Huta v súlade s par. 18f ods. 1c) zákona o obecnom zriadení č. 

369/1990 Zb. 

a) Zákonnosť predkladaného záverečného účtu 

Záverečný účet obec predložila na rokovanie OZ v súlade s platným zákonom (z časového 

i obsahového hľadiska). Záverečný účet bol zverejnený na verejné pripomienkovanie spôsobom 

v obci obvyklým (Odporúčam zverejňovať návrhy ZÚ v budúcnosti aj na webovskej stránke obce, 

ktorú obec má. Ide o transparentný a v dnešnej dobe štandardný spôsob zverejňovania. 

V súvislosti s úpravou formátu oficiálneho webu Muránskej Huty by som odporúčala dať návrh 

Záverečného účtu najmenej 15 dní pred schvaľovaním na pripomienkovanie do Aktualít alebo na 

titulnú stranu webu, aby nebolo potrebné preklikávať dokumenty, ktoré majú trochu 

neprehľadnú štruktúru. Po schválení bude zaradený ZÚ na miesto a pod názvom, ako sa 

momentálne nachádza – v Dokumentoch, medzi Záverečnými účtami. Pred schválením je to len 

Návrh a je určený na verejné pripomienkovanie, čo by malo byť jasne – z názvu dokumentu, 

z jeho umiestnenia na webe, pripadne zo sprievodného textu k dokumentu Návrhu ZÚ). Po 

obsahovej stránke spĺňa predpísanú štruktúru (horizontálnu aj vertikálnu). Obec každoročné 

necháva overiť účtovnú závierku audítorom (pre obec neexistuje v tomto zmysle zákonná 

povinnosť, je to však podmienka pre potreby čerpania zo zdrojov EŠIF obcou). Tiež vypracúva 

výročnú správu z hospodárenia a oboznamuje s ňou poslancov OZ (zo zákona nevyplýva obci 

povinnosť schvaľovať aj výročnú správu v zastupiteľstve obce, stačí vzatie správe na vedomie). 

b) Predpísaná štruktúra záverečného účtu  

Je štandardná, v súlade so zákonnými ustanoveniami. Záverečný účet obsahuje prehľad 

o príjmoch a výdavkoch (o rozpočtovom hospodárení, vrátane úprav rozpočtu v priebehu roka 

formou rozpočtových opatrení), o aktívach a pasívach obce, o zadlžení obce, 

o mimorozpočtových peňažných fondoch (ich tvorbe a čerpaní). Obec nevykonáva podnikateľskú 

činnosť, nemá zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie. Obec neuplatňuje programové 

rozpočtovanie výdavkov podľa programu (OZ o tom rozhodlo uznesením č. 53/2016, čim obec 

splnila zákonný postup). Obec neposkytuje zo svojho rozpočtu dotácie (ani jednorazové finančné 

výpomoci pre FO, neposkytuje preddavky ani návratné finančné výpomoci). Prehľad o čerpaní 

grantov a transferov je v dokumente záverečného účtu. 

Odporúčam zvoliť nasledovnú štruktúru tabuliek v ZÚ (podobne ako rozpočtu): v tabuľkách 

vyčísliť aj skutočnosť predchádzajúceho roka - dvoch rokov, nielen aktuálneho roka, a to kvôli 

porovnaniu čerpania výdavkov a zmenám majetku a záväzkov v aktuálnom roku v porovnaní 

s obdobiami predtým. Poslanci budú mať lepší prehľad o vývoji príjmov a výdavkov v čase.  

 

c) Hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť 

Hospodárnosť čerpania zdrojov z rozpočtu obce – je zabezpečená starostlivým procesom voľby 

dodávateľov zákaziek (tovarov aj služieb). Napriek neexistujúcemu zákonnému postupu v prípade 

zákaziek s nízkou hodnotou odporúčam urobiť aspoň prieskum trhu (osloviť, alebo na internete 

nájsť cenníky najmenej troch dodávateľov) a vybrať najvýhodnejšiu ponuku. Samozrejme 

rešpektujúc aj dodacie, platobné podmienky, vzdialenosť dodávateľa (osobitne ak je dodávaný 



predmet náročný na servis). Ďalším aspektom, ktorý možno pri verejnom obstarávaní 

zohľadňovať je podpora miestnych dodávateľov a regionálnej produkcie. 

Efektívnosť a účinnosť vynakladania zdrojov – o použití rozpočtu obce rozhodujú starosta obce 

(v rozsahu, ktorý schválili poslanci formou Zásad rozpočtového hospodárenia) a poslanci OZ, a to 

schvaľovaním výdavkovej strany rozpočtu obce. Do tejto kompetencie kontrolór nezasahuje. 

Kontroluje dodržiavanie procesného postupu čerpania výdavkov – čerpanie položiek rozpočtu, 

finančná kontrola pri výdavkoch rozpočtu, dodržiavanie rozpočtových zásad, dodržiavanie 

postupov pri obstarávaní tovarov, služieb, stavebných práce a kontroluje vedenie, zverejňovanie 

a uchovávanie dokumentácie o nich. 

d) Bilancia príjmov a výdavkov. Výsledok hospodárenia obce a jeho krytie 

Rozpočtové zdroje obce: Obec v roku 2019 hospodárila s bežnými príjmami vo výške 123 tisíc eur 

a kapitálovými príjmami, z toho 35 tisíc eur predstavovali bežné transfery a kapitálovými transfermi 

94 tisíc (vlastné kapitálové príjmy obec nemá). Bežné hospodárenie skončila s prebytkom, kapitálové 

schodkové hospodárenie je kryté úhradou kapitálových výdavkov z rezervného fondu (dobrovoľne 

tvoreného), toto krytie bolo zastupiteľstvom obce odsúhlasené uznesením v súlade so zákonom. 

V dôsledku zapojenia mimorozpočtových zdrojov, ktoré obec mala v rezervnom fonde 

z prebytkového hospodárenia z minulých rokov a tiež v dôsledku doplatku za projekt z PPP z minulých 

rokov môžeme konštatovať, že obec hospodárila s prebytkom. Po vylúčení účelovo určených 

nevyčerpaných zdrojov vo výške 5 tis. eur s presným účelovým určením podľa zmlúv tvorí prebytok 

rozpočtového hospodárenia 10 377,19 eur. Tieto budú zdrojom rezervného fondu obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Podrobnejšie je bilancia príjmov a výdavkov obce za rok 2019 a jej porovnanie s predošlým rokom 

uvedená v tabuľke: 

 

 Zdroj: Záverečný účet obce Muránska Huta v roku 2019 a 2018, údaje v Eur 

 

e) Mimorozpočtové zdroje obce – obec nemá momentálne mimorozpočtové zdroje. Rezervný 

fond rozpustila na krytie schodku minuloročného rozpočtu a dobrovoľne tvorenú zložku RF 

Bežné  príjmy spolu 87 798,54 123 037,54 35 239,00

z toho : bežné príjmy obce 87 798,54 116 099,19 28 300,65

             bežné príjmy RO 0,00 0,00 0,00

príjem z PPP z realiz. Projektu  - 6 938,35 6 938,35

Bežné výdavky spolu 85 244,52 115 226,20 29 981,68

z toho : bežné výdavky  obce 85 244,52 115 226,20 29 981,68

             bežné výdavky  RO 0,00 0,00 0,00

           Bežný rozpočet 2 554,02 7 811,34 5 257,32

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 94 321,87 94 321,87

z toho : kapitálové  príjmy obce 0,00 94 321,87 94 321,87

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

Kapitálové  výdavky spolu 5 487,24 105 965,59 100 478,35

z toho : kapitálové  výdavky  obce 5 487,24 105 965,59 100 478,35

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

           Kapitálový rozpočet -5 487,24 -11 643,72 -6 156,48

           Schodok bežného 

a kapitálového rozpočtu
-2 933,22 -3 823,38 -890,16

Vylúčenie z prebytku/Úprava 

schodku 
-11 397,76 -5 443,05 5 954,71

Upravený prebytok/schodok 

bežného a kapitálového rozpočtu
-14330,98 -9 266,43 5 064,55

Príjmové finančné operácie 

s výnimkou cudzích prostriedkov 
5487,24 88 928,00 83 440,76

Výdavkové finančné operácie 

s výnimkou cudzích prostriedkov
0,00 69 283,66 69 283,66

Rozdiel finančných operácií 5 487,24 19 644,34 14 157,10

Príjmy spolu  87 798,54 306 287,41 218 488,87

Výdavky spolu 90 731,76 290 475,45 199 743,69

Hospodárenie obce -2 933,22 15 811,96 18 745,18

Vylúčenie z prebytku/ Úprava 

schodku
-11 397,76 -5 443,05 5 954,71

Upravené hospodárenie obce -14330,98 10 377,91 24 708,89

Skutočnosť k 31.12.2018 v 

eurách

Skutočnosť k 31.12. 2019 

v eurách

Rozdiel medi 

rokmi 2019-

2018

Hospodárenie obce 



s účelovým určením na rozvojové zámery obce použila obec na základe rozhodnutia OZ na 

splátku nákupu budovy. 

f) Hospodárenie s majetkom obce, záväzky obce 

Záväzky obce: obec k 31. Decembru 2019 vykazuje záväzky v objeme necelých 30 tis. eur. Ich 

štruktúra je podrobne rozvedená v dokumente záverečného účtu, rovnako ich členenie na záväzky 

v a po lehote splatnosti. Obec eviduje krátkodobé pohľadávky 2 tis. eur. 

Peniaze na účte predstavujú: 17 tis. Eur. 

Úvery: obec aktuálne nemá žiadne záväzky z úverov voči bankám.   

g) Záverečné stanovisko HK k záverečnému účtu 2019 

Na základe odborného posúdenia predkladaného rozpočtu a vykonaných kontrol s tým súvisiacich 

odporúčam poslancom schváliť záverečný účet bez výhrad v znení podľa nižšie uvedeného návrhu 

uznesenia. Obec zostavila záverečný účet zákonom predpísaným spôsobom a hospodárenie za 

predošlý rozpočtový rok 2018 ukončila v súlade so zákonom. 

Odporúčam oddelenie „povinného“ a „nepovinného“ rezervného fondu (samostatné účty, alebo 

analytické členenie účtu rezervného fondu) a prijatie zásad tvorby a čerpania „dobrovoľnej“ zložky 

rezervného fondu ako súčasť Zásad nakladania s majetkom obce.  

Návrh uznesení OZ: 

1. OZ schvaľuje záverečné hospodárenie obce Muránska Huta za rok 2019 bez výhrad. OZ 

schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 10 % (t. j.  1037,79 eur) 

na tvorbu povinnej zložky rezervného fondu obce a schvaľuje použitie zostávajúcich 90% 

prebytku vo výške 9 340,12 eur na tvorbu dobrovoľnej zložky rezervného fondu obce 

s účelovým určením na rozvojové investičné zámery obce. 

2. Obec berie na vedomie stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2019. 

V Muránskej Hute dňa 22. mája 2020 

                                                                                                                                       Erika Ľapinová, HK obce 


