
Odborné  stanovisko hlavného kontrolóra  
k návrhu záverečného účtu obce Malý Lapáš  za rok 2019 

 
Odborné stanovisko  k záverečnému  účtu  obce Malý Lapáš za  rok  2019  pred  jeho 
schválením v obecnom zastupiteľstve vyplýva z ustanovení §18 f ods.1, písm. c/, zákona č. 
369/1990 Z. z. o  obecnom zriadení v  z. n. p.  
 
 
1.  Súhrnná charakteristika návrhu záverečného účtu za rok 2019  
 
Návrh  záverečného  účtu obce Malý Lapáš za rok 2019 je v súlade  so  zákonom  č.583/2004  
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v  z.n.p.  
 
Pri vypracovaní  odborného  stanoviska  k návrhu  záverečného účtu obce Malý Lapáš za rok 
2019 boli tieto podklady:  
        - schválený rozpočet obce Malý Lapáš na  rok  2019,   
        - účtovné výkazy k 31.12.2019, 
        - výkaz ziskov a strát,  
        - súvaha k 31.12.2019, 
        - návrh záverečného účtu  obce Malý Lapáš na  rok  2019. 
 
 
 2.  Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 
 
    a) Schválený rozpočet na rok  2019 – uznesením č. 13/2018  obecným zastupiteľstvom Malý 
Lapáš dňa 08. 12.2018. 
    b) Obec Malý Lapáš nemá povinnosť tvoriť programový rozpočet. 
    c) Zostavený a schválený rozpočet na rok 2019 - bol  rozpočtovaný  ako vyrovnaný. 
    d) Úpravy v rozpočte na rok 2019 - vykonané deväťkrát. Päť rozpočtových opatrení 
boli schválené obecným zastupiteľstvom a štyri rozpočtové opatrenie schválil starosta. 
 
 
e) Stav rozpočtu po zmenách k 31.12.2019 
 

Príjmy     839 581,45 
Výdavky          832 532,66 
Rozpočet za 2019         +  7 048,79 
 
 
 

2.1. Plnenie rozpočtu celkových príjmov 
 
Plnenie rozpočtu celkových príjmov v roku 2019 predstavoval skutočný  objem finančných 
prostriedkov vo výške 840 431,73,-€ 
 
 
 



2.1.1.Plnenie rozpočtu bežných príjmov 
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 
      597 957,57 598 807,85 100,14 

 
 
 
 
 
Názov položky 

Schválený 
rozpočet Skutočnosť % plnenia 

100 - daňové príjmy 471 176,83 471 296,70 100,03 % 

200 - nedaňové príjmy 107 067,27 107 797,68 100,00 % 

300 - granty, dotácie, transfery   19 713,47    19 713,47 100,00 % 
BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM:  597 957,57  598 807,85 100,14 % 
 
Na bežných príjmov základom je výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve zo 
ŠR  vo výške 393 265,29,29,-€, čo bolo oproti minulému roku viac o 48 833,82,-€. 
Pri dani z nehnuteľnosti  bol príjem 22 686,66,-€, čo bolo oproti roku 2018 viac o 9 37,21,-€.  
Pri poplatku za KOaDSO bol príjem 22 652,96,-€,čo bolo oproti roku 2018 viac o 4153,61,-€. 
Poplatky za kanalizáciu činili čiastku 17 908,94,-€, čo predstavuje plnenie na 100,00%. 
 
2.1.2.   Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov  
 
Za rok 2019 obec  prijala ako kapitálové príjmy  sumu 135 829,92,-€, z toho zo štátneho 
rozpočtu 8 000,-€ na výstavbu detského ihriska „Na pažiti“a z účelového fondu  (Európského 
poľnohosp.  fondu pre rozvoj vidieka) v čiastke  127 829,92,-€ na výstavbu verejného 
vodovodu „Pod Jágerským brehom“. 
  
 
2.1.3.   Plnenie príjmových finančných operácií 
 
Finančné príjmové operácie z roku 2019 predstavujú skutočnosť vo výške  105 793,96,-€ . 
 
Príjmové finančné operácie sú podrobne rozpísané v záverečnom účte  a sú  totožné  s mojim 
zistením. 
 
Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu, avšak nemajú vplyv na výsledok hospodárenia. 
 
 
 
 
2. 2.  Plnenie rozpočtu  celkových  výdavkov  roku 2019 
 
2.2.1. Celkové výdavky  
 
Celkové výdavky dosiahli sumu  820 082,71 ,-€, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom  
predstavuje plnenie  na 98,50%. 
 
 



2.2.2.Plnenie bežných výdavkov 
 
Obec pri  bežných výdavkov dosiahla sumu 500 852,63,-€, čo je v porovnaní so schváleným 
rozpočtom  predstavuje plnenie  na 97,87%. 
Bežné výdavky sú prehľadne usporiadané v tabuľke č. 1.  a sú zhodné s mojim zistením. 
 
2.2.3.  Kapitálové výdavky 
 
Výdavky kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 117 540,03,- €,  čo v porovnaní so 
schváleným rozpočtom  predstavuje plnenie  na 99,53%. 
 
Kapitálové výdavky uvedené v záverečnom účte Obce Malý Lapáš, sú totožné s mojim 
zistením. 
 
 
2.2.4.  Výdavkové finančné operácie 
 
Skutočné čerpanie výdavkových finančných operácií k 31.12.2019 bolo v sume 201 690,05,- 
€, čo znamená  v porovnaní s rozpočtom plnenie na 99,51%. 
 
  Návrh záverečného účtu obce Malý Lapáš obsahuje podrobné členenie príjmov a výdavkov 
obce podľa jednotlivých kategórií ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a moje zistenia 
z kontroly rozpočtu sú identické s návrhom, preto  ich nebudem bližšie špecifikovať. 
 
3.   Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia 

 
Celkové príjmy  k 31.12.2019 
 
Bežné  príjmy                                     598 807,85,- €  
Kapitálové príjmy                              135 829,92,- €                                                                         
 
PRÍJMY CELKOM                            734 637,77,-€ 
 
Celkové výdavky k 31.12.2018 
 
Bežné výdavky                                   500 852,63,- €  
Kapitálové výdavky                           117 540,03,- €    
 
VÝDAVKY CELKOM                      618 392,66,-€ 
 
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018  je   prebytok:       + 116 245,11,-€ 
 
  Vypočítaný prebytok + 116 245,11,-€ rozpočtového hospodárenia sa upraví v zmysle § 16 
odst. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.  Zo zisteného prebytku sa vylúčia nevyčerpané účelové 
prostriedky vo výške 9 788,00,-€. 
 
Z takto prepočítaného prebytku v čiastke 106 457,11,-€ rozpočtového hospodárenia 
navrhujeme použiť: 
                       - na tvorbu rezervného fondu  vo výške    10 561,02,-€    a  
                      - na vysporiadanie schodku finančných operácií vo výške  95 896,09,-€. 



Súčasťou záverečného účtu sú aj výsledky hospodárenia materskej školy obce za rok 2019, 
ktoré sú v súlade so zákonom č.523/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v 
z.n.p. 
 
3.3. Tvorbu a použitie sociálneho fondu 
Tvorbu  a  použitie  sociálneho  fondu  upravuje vyššia kolektívna  zmluva  a  „Zásady 
 čerpania  sociálneho   fondu“,  spracované  v  súlade  s  ustanoveniami  zák.  č.  152/1994  Z. 
z.  o  sociálnom  fonde  v  znení   neskorších  predpisov. 
Zostatok sociálneho fondu k 31.12.2019 je vykázaný vo výške 3 200,56,-€. 
 
3.4. Tvorba a použitie rezervného fondu 
V zmysle § 15 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec je povinná 
vytvárať rezervný fond z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu a vylúčením 
nevyčerpaných účelových prostriedkov zo ŠR. 
Obec na základe výpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zák. č. 583/2004 Z.z. dosiahla 
prebytok, z ktorého navrhujeme tvoriť rezervný fond vo výške 10 561,02,-€. 
V rozpočtovom roku 2019 k 31.12.2019 zostatok rezervného fondu je 7 859,25,-€. 
  
3.5.  Účtovný výkaz   Súvaha 1-01 
Súvaha obce Malý Lapáš obsahuje bilanciu aktív a pasív k 31.12.2019. Aktíva i pasíva sú 
v hodnote 1 993  675,59,-€. 
Bilancia aktív a pasív súvahy odzrkadľuje stav majetku a majetkové vzťahy obce a tvorí 
súčasť záverečného účtu obce, (sú zverejnené na stránke MF: www.registeruz.sk). 
 
4.  Obec Malý Lapáš v roku 2018 poskytla dotácie - skutočné čerpanie: 
OFK Veľký Lapáš - 2 000,-eur, DHZ Malý Lapáš - 2 000,- eur. Za rok 2019 boli vyúčtované 
všetky poskytnuté dotácie. 
 
5.  Prehľad o stave a vývoji dlhu obce Malý Lapáš 
Bankové úvery                                    122 040,00,-€. 
Záväzky predstavujú sumu                   27 641,47,-€ 
 
Celkový dlh obce predstavuje sumu 149 681,47,-eur. Ide hlavne  sumu záväzkov  voči iným 
subjektom a záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania 
a úrokov z úverov.  
Prehľad o stave a vývoji dlhu  je prehľadne rozpísaný v časti 7., str. 13 a 14. Záverečného 
účtu za rok 2019. 

 
6.  Finančné usporiadanie voči ŠR, štátnym fondom, iným obciam a VÚC.  
Finančné usporiadania bolo vykonané ku koncu roka 2019. Finančné prostriedky boli účelovo 
použité. 
Finančné usporiadanie voči ŠR, ŠF,... je  prehľadne uvedené v časti 10, str. 15 a 16 a je 
totožné s mojim zistením. 
 
7.  Prehľad  o  poskytnutých  zárukách  podľa  jednotlivých    príjemcov  

Obec  neposkytla  žiadne  záruky iným subjektom.  
 



8.  Podnikateľská  činnosť  obce 

Obec v roku 2019 nevykonávala  podnikateľskú  činnosť. 
 

9. Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2019 
Stav peňažných prostriedkov obce bez cudzích účelových prostriedkov je  17 328,25,-eur., 
ktorý je prehľadne uvedený v časti 11 záverečného účtu obce Malý Lapáš.  
 
10 .   ZÁVER  
 a)       Návrh  záverečného  účtu  obce Malý Lapáš  za  rok  2019  je  spracovaný  v  súlade s 
príslušnými  ustanoveniami  §  16  zákona  o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  
a obsahuje   predpísané  náležitosti. 
 
b)       Návrh  záverečného  účtu  obce Malý Lapáš    za  rok  2019  bol  v  zmysle  §  9  ods.  2  
zákona o obecnom  zriadení  a  §  16  ods.  9  zákona o rozpočtových  pravidlách  územnej  
samosprávy zverejnený spôsobom obvyklým.  
 
c)       V súlade s § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
odporúčam obecnému  zastupiteľstvu  Malý Lapáš  uzatvoriť prerokovanie  
„Návrhu  záverečného  účtu Obce Malý Lapáš za  rok  2019 s výrokom:  
 
               „Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.“ 
 
Ďalej odporúčam OZ: 
 

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prebytok  rozpočtového hospodárenia za rok 
2019 vo výške  +106 457,11,-€ zistený 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 z.n.p. 
 

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vysporiadanie schodku finančných operácií 
rozpočtového hospodárenia v roku 2019 z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu 
vo výške 95 896,09,-€. 

 
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku z celkového hospodárenia obce 

v sume 10 561,02,-€ na tvorbu rezervného fondu 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. 
 

4. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k 
záverečnému účtu obce Malý Lapáš za rok 2019. 
 

 
Vypracovala:  Ing. Magdaléna Dojčanová 
                        kontrolór obce Malý Lapáš                                         
  (03.05.2020) 
 
 



 
Prevzal: 
PaedDr.Peter Švec,PhD.  
starosta obce                                                                          ............................................... 
                                                                                                                 podpis 
 


