
 O d b o r n é   s t a n o v i s k o 
hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu 

 Obce Kráľovičove Kračany za rok 2016 
 

V zmysle § 18f ods. 1 písm. c)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších 
predpisov predkladám Obecnému zastupiteľstvu  v Kráľovičových Kračanoch odborné stanovisko 
k návrhu záverečného účtu obce Kráľovičove Kračany za rok 2016 
 
     Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Kráľovičove Kračany za rok 2016 som 
spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce Kráľovičove Kračany za rok 2016  
a predložených podkladov k záverečnému účtu obce. 
     

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA 
 

     Návrh záverečného účtu obce Kráľovičove Kračany za rok 2016 je predložený na rokovanie 
obecného zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30. júna rozpočtového roka.  
 
1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

 
Návrh záverečného účtu 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 č. 583/2004 Z. z.“) 
 

2. Dodržanie informačnej povinnosti   
 
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli 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 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z.. 
 

3. Dodržanie povinnosti auditu 
 
Zákonnou povinnosťou podľa § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z.  a  § 9 ods. 4 zákona o obecnom 
zriadení je overenie účtovnej závierky audítorom. V čase spracovania tohto stanoviska bol audit 
vykonaný,  správa audítora bude tvoriť súčasť záverečného účtu obce. 
 

4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu 
Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona č. 
583/2004 Z.z.: 
  1.  rozpočet obce na rok 2016, 
 2.  Plnenie rozpočtu za rok 2016 – súhrnná tabuľka 
      2/A.  Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 
      2/B.  Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016 
      2/C.  Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia   
 3.  Tvorba a použitie peňažných fondov a sociálneho fondu 
 4.  Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 
 5.  Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016 
 6.  Výsledok hospodárenia Obce Kráľovičove Kračany za rok 2016 
 7.  Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 zákona 583/2004 Z.z. 
 8.  Finančné usporiadanie vzťahov voči 
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      -  štátnemu rozpočtu 
      -  štátnym fondom 
      -  ostatným právnickým a fyzickým osobám  
  9. Záver 
10. Návrh uznesenia 
 

    Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s opatrením 
MF SR č. MF/010175/2004-42, 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 ZÁVERE ČNÉHO ÚČTU 
 
     Obec pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona č. 
583/2004 Z. z. a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne 
spracovala do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. š zákona č. 583/2004 Z. z. finančne 
usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným 
právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým 
poskytla prostriedky svojho rozpočtu; ďalej usporiadala finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, 
štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov. 
 

1. Rozpočtové hospodárenie 
 

     Podľa zákona o obecnom zriadení obec má povinnosť zostaviť svoj rozpočet a pred 
schválením ho zverejniť zákonným spôsobom. 
 
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce,  ktorý by mal byť 
obecným zastupiteľstvom schválený do 31. decembra roka predchádzajúceho daného 
rozpočtového obdobia. Nakoľko Obcou Kráľovičove Kračany zostavený rozpočet na rok 2016 
v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. obecným zastupiteľstvom nebol schválený, obec 
Kráľovičove Kračany svoje finančné hospodárenie v roku 2016 zahájila  v zmysle § 11 zákona 
583/2004 Z.z. v rozpočtovom provizóriu. 
Rozpočet obce na rok 2016 bol schválený obecným zastupiteľstvom až dňa 20.07.2016 
uznesením č. 10.3/2016/OZ. 
 
Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený a schválený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 
zostavený a schválený ako prebytkový, kapitálový ako schodkový. Schodok kapitálového 
rozpočtu mal byť vykrytý prebytkom bežného rozpočtu. 
 
Na úpravu rozpočtu boli prijaté rozpočtové opatrenia. Rozpočet obce bol upravovaný hlavne 
v IV. štvrťroku 2016. Zmeny rozpočtu boli vykonávané rozpočtovými opatreniami 
schválenými starostkou obce 12-timi rozpočtovými opatreniami, ktorými sa uskutočnili 
presuny v rámci rozpočtu bežných výdavkov, výška ani štruktúra rozpočtu sa nemenila. 
V jednom prípade, rozpočtovým opatrením č. 3/2016 bol dňa 09.11.2016 na základe 
schváleného uznesenia OZ č. 15.8/2016/OZ 
uskutočnený presun RP medzi rozpočtom kapitálových a bežných výdavkov a to na úkor 
kapitálových výdavkov vo výške 670.-  €. 
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1.1. Rozpočtové hospodárenie v roku 2016 
 
Hospodárenie obce v roku 2016 dokumentuje tabuľka: 
 

     Údaje sú uvádzané v eurách: 

 
     Rozpočet obce v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samo-správy je základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom 
rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie jej úloh a funkcií. Obec je vo finančnom 
hospodárení autonómny, čo sa prejavuje aj v absolútnej samostatnosti pri zostavovaní 
a schvaľovaní svojho rozpočtu, v samostatnom riadení rozpočtového procesu, v monitorovaní 
a hodnotení svojho rozpočtového hospodárenia.  
     V zmysle hodnotenia hospodárenia obce Kráľovičove  Kračany v roku 2016 bilancia 
bežných príjmov a bežných výdavkov obce je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu. 
Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu, 
ktorý je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami. Výsledok 
hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 
Z.z. je prebytok vo výške 23.989.- Eur. 
 

 
1.2  Plnenie rozpočtu príjmov 

 
     Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy; 
kapitálového rozpočtu predstavovali najmä príjmy z predaja majetku. 
 
     Cudzie príjmy bežného rozpočtu boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu 
štátnej správy, kapitálové príjmy boli tvorené dotáciami, ktoré obec získala cez projekty zo 
štátneho rozpočtu a Európskej únie. 
 
Obec plnila rozpočet príjmov nasledovne: 

 Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po zmenách 

Čerpanie 
rozpočtu 

Bežný rozpočet    
Príjmy 342.600.- 342.600.- 363.561.- 
Výdavky 329.700.- 330.370.- 329.260.- 
Prebytok bežného rozpočtu 12.900.- 12.230.-  34.301.- 
Kapitálový rozpočet    
Príjmy 18.000.- 18.000.- 0 
Výdavky 14.500.- 13.830.-  10.312.- 
Prebytok/schodok 
kapitálového rozpočtu 

  
+   3.500.- 

  
+  4.170.- 

 
-  10.312.- 

Prebytok/schodok rozpočtu       + 16.400.-      + 16.400.- + 23.989.- 
Finančné operácie    
Príjmové finančné operácie 83.000.- 83.000.- 0 
Výdavková finančné operácie 99.400.- 99.400.- 21.775.- 
Rozdiel vo finančných 
operáciách 

 
      -  16.400.-  

 
- 16.400.- 

 
      -  21.775.- 
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Údaje sú uvádzané v eurách:  
 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 
Bežné príjmy 342.600.- 342.600.- 363.561.- 
Kapitálové príjmy 18.000.- 18.000.- 0 
 
V porovnaní s plnením príjmov v predchádzajúcom roku: 
 
Údaje sú uvádzané v eurách: 
 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 
Bežné príjmy 328.145.- 354.545.- 353.039.- 
Kapitálové príjmy 14.196.- 14.855.- 8.176.- 
 
Ide o výrazný posun v plnení príjmov – bežné príjmy v roku 2016 boli vyššie o 10.522.- Eur, 
plán príjmov kapitálových príjmov sa však obci splniť nepodarilo. 
 
 

1.2.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov 
 

     Bežné príjmy zahŕňajú vlastné príjmy (daňové a nedaňové) a cudzie príjmy (granty 
a transfery); ich plnenie bolo nasledovné: 
 
Údaje sú uvádzané v eurách: 
 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 
Daňové príjmy 260.468.- 260.468.- 286.609.- 
Nedaňové príjmy  64.950.- 65.432.- 64.642.- 
Iné nedaňové príjmy 478.- 478.- 5.360.- 
Granty a transfery 16.700.- 16.700.- 12.310.- 
 
Plnenie bežných príjmov v predchádzajúcom roku bolo nasledovné: 
 
Údaje sa uvádzajú v eurách: 
 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 
Daňové príjmy 253.970.- 259.970.- 256.126.- 
Nedaňové príjmy 60.175.- 64.755.- 67.093.- 
Granty a transfery 14.000.- 29.820.- 29.820.- 
 
     Z porovnania je zrejmé, že k zvýšeniu príjmov došlo pri daňových a nedaňových príjmoch,  
pri získaní grantov a transferov došlo  k zníženiu príjmov o 17.510.- € oproti 
predchádzajúcemu rozpočtovému roku. Najväčší posun je zaznamenaný pri daňových príjmoch 
obce, v roku 2016 získala obec o 30.483.- € viac finančných prostriedkov, ako v roku 2015. 
 
 
1.2.1.1 Daňové príjmy 
 
Najväčší podiel na celkovom objeme daňových príjmov má výnos dane poukazovanej územnej 
samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu. Jej vývoj od roku 2013 
dokumentuje nasledovná tabuľka: 
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Údaje sú uvádzané v eurách: 
Rok Schválený rozpočet Skutočnosť 
2013 185.111.- 175.713,97 
2014 176.777.- 189.633,75 
2015 192.500.- 196.569,08 
2016 199.500.- 220.054,16 

 
     Daň z príjmov fyzických osôb poukazovaná obciam zo ŠR, tzv. podielová daň zo ŠR 
predstavuje pre obec  60,52 % celkových skutočných bežných príjmov. 
Obci Kráľovičove Kračany boli v roku 2016 poukázané podielové dane zo ŠR vo výške 
220.054,16 €, čo je oproti zverejnenej prognóze zo strany Ministerstva financií SR v hodnote 
207.157.- € viac o 12.897,16  €. Plnenie týchto príjmov sa vyvíja veľmi priaznivo. Odporúčam 
obci, aby tento objem finančných prostriedkov nebol rozpočtovaný do bežnej spotreby, ale aby 
bol určený na rozvojové programy obce. Dôsledkom bude zabezpečenie potrieb obce a jej 
obyvateľov v oblastiach, ktoré boli dlhodobo poddimenzované, realizácia naplánovaných 
rozvojových aktivít a tiež sa z ekonomického hľadiska zlepší majetková kondícia obce, a to 
zvýšením kapitálových aktív. 
 
Vývoj dane z nehnuteľnosti: 
 
Údaje sú uvádzané v eurách: 

Rok Schválený rozpočet Rozpočet po zmene Skutočnosť 
2013 45.607.- 52.937,78 47.129,05 
2014 48.112.- 48.112.- 47.198,53 
2015 47.112.- 49.112.- 44.692,18 
2016 46.112.- 46.112.- 48.874,26 

 
     Obci sa v roku 2016 podarilo naplniť, dokonca prevýšiť o 2.762,26 € plánovaný výnos dane 
z nehnuteľnosti. Kladne hodnotím, že v tomto roku obec mala o 4.182,08 € vyšší výber dane 
z nehnuteľnosti oproti minulému roku. 
 
Vývoj plnenia výnosu z miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný 
odpad: 
Údaje sú uvádzané v eurách: 

 
Rok 

 
Daň z 

pozemkov 

 
Daň zo 
stavieb 

Daň z bytov 
a nebytových 

priestorov 

Poplatok za 
komunálny 

odpad a drobný 
stavebný odpad 

 
Daň za 

psa 

Za užívanie 
verejného 

priestranstva 

2013 36.016,53 10.995,13 117,39 12.771,19 678,93 66.- 
2014 38.054.- 9.109.- 89,37 12.676.- 714,68 144.- 
2015 36.389.- 8.240.- 63,05 14.063.- 693,60 107,50 
2016 35.127,13 13.668,42 78,71 16.692,23 804,98 183,28 

 
     V prípade vývoja plnenia výnosu z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 
musím poukázať na skutočnosť, že obec z dosahovaných výnosov z poplatku za komunálny 
odpad a drobný stavebný odpad nepokrýva náklady na likvidáciu komunálneho odpadu 
a drobného stavebného odpadu (náklady činili hodnotu 29.803.- €), vyfinancovanie tohto 
rozdielu tak zvyšuje nároky na výdavkovú časť rozpočtu obce. Snahou obce by malo byť 
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zvýšenie svojich výnosov tohto poplatku a zníženie nákladu na likvidáciu komunálneho 
a drobného stavebného odpadu s cieľom následného zníženia týchto nákladov a zvýšenia 
efektivity a účinnosti vykonávania tejto činnosti. Daň za psa podľa predložených výkazov bol 
naposledy vyberaný v roku 2013, čo tiež nasvedčuje na potrebu prehodnotenia výkonu činnosti 
obce na tomto úseku. 
 
1.2.1.2Nedaňové príjmy 
 
Zahŕňajú príjmy z podnikania a vlastníctva majetku a príjmy z administratívnych a iných 
poplatkov; ich plnenie bolo nasledovné: 
 
Údaje sú uvádzané v eurách: 
 Schválený  

rozpočet 
Upravený  
rozpočet 

Skutočnosť 

Z podnikania a vlastníctva majetku 37.500.- 37.500.- 34.159,39 
Administratívne a iné poplatky 27.450.- 27.450.- 25.122,32 
Úroky 4,00 4,00 0,21 
Iné nedaňové príjmy 478.- 478.- 5.360,13 
 
Porovnanie plnenia nedaňových príjmov s minulými rokmi: 
 
Údaje sú uvádzané v eurách: 

Rok Nedaňové príjmy Príjmy z podnikania 
a vlastníctva majetku 

Poplatky 

2013 24.407,83 33.799,59 4.771,73 
2014 71.985.- 30.108.- 6.429.- 
2015 67.093.- 74.334.- 6.931.- 

 
Granty a transfery 
 

     Ide o príjmy získané v rámci sektora verejnej správy, sú to príjmy účelovo určené na 
financovanie preneseného výkonu štátnej správy, dotácie s Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR, zo samosprávneho kraja, účelové dary od fyzických a právnických osôb a iné 
dotácie.  
     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. 
 

     Obci boli poskytnuté v roku 2016 transfery vo výške 12.310.-  €; výška transferov 
v porovnaní s minulými rokmi klesla – v roku 2015 to bolo 29.820.- € a v roku 2014 boli obci 
poskytnuté finančné prostriedky vo výške 17.377,13 €.     
     Okrem finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu vo výške 11.210,12 € 
obec prijala od PO a FO finančné prostriedky ako dar vo výške 1.100.- €.        
                

1.2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov 
 

     V schválenom rozpočte kapitálových príjmov obce Kráľovičove Kračany sa očakával príjem 
vo výške 18.000.-€. Napriek viacnásobným vyhláseným zámerom na predaj pozemkov sa 
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prebytočný nehnuteľný majetok nepodaril odpredať za obecným zastupiteľstvom stanovenú 
cenu.  Skutočnosť kapitálových príjmov k 31.12.2016 bola na úrovni 0 € . 
 
 

1.3 Čerpanie rozpočtu výdavkov 
 

Obec čerpala výdavky nasledovne: 
 
Údaje sú uvádzané v eurách: 
 Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť % 

Bežné výdavky 329.700.- 330.370.- 329.260,19 99.86 
Kapitálové výdavky 14.500.- 13.830.- 10.312.- 71,12 
 
 

1.3.1 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov  
 

Vývoj čerpania rozpočtu bežných výdavkov: 
 
Údaje sú uvádzané v eurách: 

Rok Rozpočet po zmenách Skutočnosť 
2013 300.620,12 279.110,77 
2014 313.969.- 302.493.- 
2015 327.010,23 332.638,79 
2016 330.370.- 329.260,19 

 
     Na základe zhodnotenia vývoja čerpania rozpočtu bežných výdavkov za uplynulé roky  
možno konštatovať, že došlo k postupnému zvýšeniu výšky bežných výdavkov. 
     V návrhu záverečného účtu je podrobne zdôvodnené čerpanie bežných výdavkov podľa 
funkčnej klasifikácie. 
 

1.3.1.1 Čerpanie bežných výdavkov 
 
Údaje sú uvádzané v eurách: 
 Rozpočtované 

prostriedky 
 Skutočnosť  % plnenia 

Všeobecné verejné služby - mzdy, odvody, 
energie, telefónne poplatky, nákup 
materiálu, služby, matričná činnosť 

 
147.750.- 

 
144.863.- 

 
98,05 

Verejný poriadok a verejné služby 3.500.- 3.268.- 93,37 
Ekonomická oblasť 4.796.- 4.536.- 94,58 
Ochrana životného prostredia 29.803.- 29.803.- 100,00 
Bývanie a občianska vybavenosť 32.265.- 34.495.- 106,91 
Šport, rekreácia, kultúra a náboženstvo 36.857.- 36.975.- 100,32 
Vzdelávanie – predškolská výchova 46.862.- 46.857.- 99,99 
Vzdelávanie – školské stravovanie 17.161.- 17.158.- 99,98 
Sociálne zabezpečenie 11.376.- 11.305.- 99,38 
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     Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov môžem konštatovať, že bol na úrovni schváleného 
rozpočtu s tým, že v priebehu roka bolo zrealizovaných niekoľko rozpočtových opatrení 
s presunom rozpočtových prostriedkov na základe vyvíjajúcej sa skutočnosti počas 
rozpočtového roka. 
 
Porovnajúc čerpanie v predchádzajúcom roku: 
 
Údaje sú uvádzané v eurách: 
 Rozpočtované 

prostriedky 
 Skutočnosť  % plnenia 

Všeobecné verejné služby – mzdy, odvody, 
energie, telefónne poplatky, nákup 
materiálu, služby, matričná činnosť 

 
122.143.- 

 
126.108.- 

 
103,25 

Verejný poriadok a verejné služby 2.833.- 2.726.- 96,22 
Ekonomická oblasť 29.829.- 29.348.- 98,39 
Ochrana životného prostredia 30.300.- 29.552.- 97,53 
Bývanie a občianska vybavenosť 33.106.- 33.003.- 99,69 
Šport, rekreácia, kultúra a náboženstvo 43.436.- 49.096.- 113,03 
Vzdelávanie – predškolská výchova 40.970.- 38.242.- 93,34 
Vzdelávanie – školské stravovanie 14.108.- 14.027.- 99,43 
Sociálne zabezpečenie 10.285.- 10.537.- 102,45 

 
 

1.3.2 Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov 
 

Obec v priebehu roka upravovala schválený rozpočet kapitálových výdavkov z 14.500.- €  
na  13.830,- €. 
Čerpanie kapitálových výdavkov bolo nižšie o 3.518.- € v celkovej výške 10.312.- €. Čerpanie 
jednotlivých investičných programov je v návrhu záverečného účtu podrobne komentované. 
Čerpanie kapitálových výdavkov, t.j. realizácia plánovaných rozvojových programov, je závislá 
od zdrojov, ktorými sú v súčasnosti najmä kapitálové transfery z rozpočtu EÚ a štátneho 
rozpočtu. K vlastným zdrojom v priebehu rozpočtového roka patrí najmä prebytok bežného 
rozpočtu a po skončení rozpočtového roka vytvorené vlastné zdroje v peňažných fondoch.  
 
 
Zdroje v peňažných fondoch za rok 2016 - údaje sú uvádzané v eurách 
 
 Sociálny fond Fond prevádzky, 

údržby a opráv 
Počiatočný stav k 1. januáru 738,18 0 
Tvorba – rok 650,86 2.759,88 
Čerpanie – rok 932,08 2.759,88 
Zostatok k 31. decembru 456,96 0 
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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 nie sú 
súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. 
 
 
Príjmové finančné operácie 
 
Údaje sú uvádzané v eurách: 
 Schválený 

rozpočet 
Upravený  
rozpočet 

 
Skutočnosť 

 83.000.- 0 0 
 
     V rámci finančných operácií obec plánovala príjem finančných prostriedkov z úveru.  
Na základe zmluvy o poskytnutom úvere , finančné prostriedky boli Slovenskou záručnou 
a rozvojovou bankou preúčtované priamo spol. STAVOINVESTA DS, s. r. o. na úhradu 
dlhodobých záväzkov. Príjem týchto prostriedkov nebol realizovaný cez účet obce, ako ani 
plnenie rozpočtu príjmov na uvedenej položke. 
 
 
Výdavkové finančné operácie 
 
Údaje sú uvádzané v eurách: 

 Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

 
Skutočnosť 

Splátka bankového úveru - - - 
Splácanie domácej istiny 99.400- 99.400:- 21.774,62 

 
Prostredníctvom výdavkových finančných operácií sa uhradili splátky istiny návratných 
zdrojov financovania vo výške 21.774,62.- €, obec splatila nasledovné istiny z poskytnutých 
úverov: 
 

- splácanie istiny z prijatých úverov za NB    8.779.-  € 
- úver na miestnu komunikáciu z roku 2010    2.231.-  € 
- termínovaný úver – plynofikácia z roku 2010   4.956.-  € 
- splátka finančnej výpomoci STAVOINVESTA DS z roku 2010 4.000.-  € 
- I. splátka finančného prenájmu . lízing z roku 2016   1.809.-  € 
-  

    Splátky úverov za NB a plynofikáciu boli hradené na úrovni predošlého obdobia, úver za 
miestnu komunikáciu bol splatený k 30.09.2016, z finančnej výpomoci spoločnosti 
STAVOINVESTA DS poskytnutej na prezliekareň TJ bolo uhradených 4.000.- € a zároveň 
bola uhradená prvá splátka finančného prenájmu služobného motorového vozidla vo výške 20 
% z ceny motorového vozidla bez DPH. 
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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 rozpočtu; podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 
Z.z.; prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, schodkom 
rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu. Pod príjmami a výdavkami 
rozpočtu sa chápu bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy 
a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet); súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú 
finančné operácie. 
 
 
 
Hospodárenie obce dokumentuje nasledovná tabuľka: 
 
 Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 

Bežné príjmy 342.600.- 442.600.- 363.561.08 
Bežné výdavky 329.700.- 330.370.- 329.260,19 
Prebytok bežného rozpočtu 12.900.- 12.230.-  34.300,89 
Kapitálové príjmy 18.000.- 18.000.- 0 
Kapitálové výdavky 14.500.- 13.830.- 10.312.- 
Prebytok kapitálového rozpočtu 3.500.- 4.170.- - 10.312.- 
Príjmy celkom 443.600.- 443.600.- 363.561,08 
Výdavky celkom 443.600.- 443.600.- 361.346,81 
Prebytok rozpočtu 0 0    2.214,27 
Príjmové finančné operácie 83.000.- 83.000.- 0 
Výdavkové finančné operácie 99.400.- 99.400.- 21.774,62 
Zostatok finančných operácií - 16.400.- -  16.400.- -  21.774,62 
 
     Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov vylúčil finančné operácie z prebytku a schodku rozpočtu obce. Výsledok 
rozpočtového hospodárenia obce ovplyvňujú len príjmy a výdavky bežného a kapitálového 
rozpočtu. Obec hospodárila v roku 2016 s prebytkovým bežným rozpočtom v sume 34.300,89 € 
a schodkovým kapitálovým rozpočtom v sume  - 10.312.- €; takto vykázaný prebytok rozpočtu 
je zistený v sú-lade s § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. . 
Rozpočtový výsledok hospodárenia v roku 2016 predstavuje prebytok vo výške 23.988,89 €. 
Podľa § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. súčasťou rozpočtu obce sú finančné operácie, 
ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje 
financova-nia a ich splácanie. Výsledok finančných operácií v roku 2016 je schodok vo výške - 
21.774,62 €. 
Výsledok hospodárenia obce Kráľovičove Kračany za rok 2016 je prebytok vo výške 
2.214,27€. 
     Schodok kapitálových výdavkov vo výške 10.312.- € a schodok finančných operácií vo 
výške 21.774,62 € obec vykryje z prebytku bežného hospodárenia. Zostatok prebytku vo výške 
2.214,27 € sa v návrhu záverečného účtu doporučuje  previesť na účet rezervného fondu. 
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
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Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o vývoji výsledku hospodárenia obce v minulých 
rokoch: 
Údaje sú uvádzané v eurách: 
Rok 2013 2014 2015 
Príjmy rozpočtu  obce 337.137,28 455.630.- 375.072.- 
-  bežné príjmy 317.572,81 326.918.- 353.039.- 
-  kapitálové príjmy 19.564,47 53.076.- 8.176.- 
Výdavky rozpočtu obce 303.725,96 448.812.- 366.545.- 
-  bežné výdavky 279.110,77 302.493.- 332.639.- 
-  kapitálové výdavky 24.615,19 79.101.- 7.300.- 
Prebytok/schodok bežného rozpočtu  

38.462,04 
 

24.425.- 
 

20.400.- 
Prebytok/schodok kapitálového 
rozpočtu 

 
- 5.050,72 

 
- 26.025.- 

 
876.- 

Prebytok/schodok rozpočtu 33.411,32 - 1.600.- 21.276.- 
 

2. Bilancia aktív a pasív 
 
Aktíva, t.j. majetok spolu krytý pasívami, t.j. zdrojmi krytia, podľa účtovnej závierky 
predstavujú sumu  1.683.825.- €. 
 
Obecný úrad v majetkovej evidencii eviduje majetok: 
a) dlhodobý hmotný majetok v celkovej hodnote 1.462.299.- €, v tom nezaradené investície 
vedené na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v hodnote 57.065,59.- € 
b  dlhodobý nehmotný majetok v hodnote  0  € 
c) dlhodobý finančný majetok v hodnote 189.083,43.- € 
d) obežný majetok v celkovej hodnote 32.059,47 € 
e) časové rozlíšenie 383.- € 
  
     Obec zaznamenala mierny úbytok majetku v porovnaní s minulým rokom, z tohto hľadiska 
je možné hodnotiť majetkovú pozíciu obce kladne.  
     Upozorňujem na sledovanie stavu investícií a zaraďovanie získaného majetku do majetkovej 
evidencie. Výkonom inventarizácie má byť tento stav preskúmaný a dokončený, majetok 
zaúčtovaný na majetkové účty a zaradený do majetkovej evidencie. 
 

2.1 Bilancia pohľadávok 
  
Prehľad vývoja pohľadávok za roky 2013 až 2016: 
 

Údaje sú uvádzané v eurách: 
Rok Pohľadávky celkom 
2013 10.452,06 
2014 12.771,38 
2015 19.048,87 
2016 23.109,45 

    
  Obec zaznamenala zvýšenie stavu pohľadávok oproti minulému roku o 4.060,58 € . 
Z hľadiska vývoja pohľadávok podľa ich splatnosti obec eviduje pohľadávky v lehote splatnosti 
vo výške 2.570,40, a v značnej miere stúpli pohľadávky po lehote splatnosti, ktoré ku koncu 
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roka 2016 dosiahli úroveň 20.539,05 €. Rast pohľadávok po lehote splatnosti, a to s dôrazom na 
dlho-dobý trend, hodnotím negatívne. 
 
Vývoj pohľadávok podľa lehoty splatnosti je nasledovný: 
 
Údaje sú uvádzané v eurách: 
 

Rok Pohľadávky v lehote splatnosti Pohľadávky po lehote splatnosti 
2013 659,96 9.792,10 
2014 2.456,51 10.314,87 
2015 6.883,74 12.165,13 
2016 2.570,40 20.539,05 

 
     Analýze stavu a príčin vzniku pohľadávok obec musí venovať vyššiu pozornosť.  
Z prehľadu pohľadávok po lehote splatnosti k najvyšším patria pohľadávky za nájomné 
v obecných nájomných bytoch, za daň z nehnuteľnosti a za odvoz komunálneho odpadu.  
Je teda namieste zamyslieť sa nad efektívnosťou vymáhania pohľadávok! 
 
 
•    Daňové pohľadávky 
 
Vývoj daňových pohľadávok – nedoplatkov za uplynulé roky: 
 
Údaje sú uvádzané v eurách: 

Roky 2013 2014 2015 2016 
     

Daň z nehnuteľností 5.642,52 8.464,26 5.850,37 7.597,12 
Daň za psa 258,44 - 434,10 - 
Daň za nevýherné hracie 
automaty 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Za odvoz komunálneho 
odpadu 

 
- 

 
860.- 

 
5.880,66 

 
4.863,54 

Celkom 5.900,96 9.324,26.- 12.165,13 12.460,66 
  
     Obci sa nepodarilo znížiť pohľadávky oproti predchádzajúcim rokom, naopak v roku 2016 
pohľadávky narástli viacnásobne oproti rokom 2013, 2014. Obec v zmysle Opatrenia MF SR  
č. MF/16786/2007-31 z 8.8.2007 v znení neskorších predpisov, vytvorila opravnú položku 
k daňovým pohľadávkam vo výške 4.058,55 €, nakoľko je opodstatnené predpokladať, že ich 
dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí.  Pre dosiahnutie zníženia pohľadávok obce navrhujem 
riešiť vymáhanie daňových nedoplatkov: 

- upozorňovaním daňovníkov ústnou aj písomnou formou, 
- zasielaním výziev na zaplatenie daňového nedoplatku, 
- zverejnením zoznamu daňových dlžníkov na miestnych daniach a poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a to každoročne podľa stavu k 31. 
decembru predchádzajúceho roka, s presným určením výšky daňového nedoplatku 
presiahnutého  

      u fyzickej osoby (vrátane fyzických osôb – živnostníci) a u právnickej osoby. 
Ak tieto formy vymáhania nie sú dostatočné obec má podporu zákona v uplatnení 

exekútorského konania, ktorú tiež treba využiť. 



13 

 

•    Nedaňové pohľadávky 
 
Obec eviduje nedaňové pohľadávky vo výške 9.923,84 €, v minulom roku to bolo 565,48 €. 
 
Najvyšší objem predstavujú pohľadávky za nájom bytov a služby spojené s nájmom bytov, ide 
o pohľadávky po lehote splatnosti, ktoré sú vymáhané v rámci exekútorského konania. 
 

2.2. Bilancia záväzkov 
 

     Obec eviduje záväzky v celkovej hodnote 381.837.- €, v minulom roku to bolo 412.313.-  €. 
Celková výška záväzkov obce v roku 2016 dosiahla úroveň  108,16 % - skutočné bežné príjmy 
obce v roku 2015 predstavovali 353.039.- €, v minulom roku – 126,12 % skutočných bežných 
príjmov, ktoré za rozpočtový rok 2014 činili 326.918.- €. Celková hodnota záväzkov obce je 
v obidvoch rokoch vyššia než skutočné bežné príjmy predchádzajúcich rokov, je potrebné 
venovať vyššiu pozornosť finančnému hospodáreniu obce, znižovaniu záväzkov obce, najmä 
vysporiadaním dlhodobých záväzkov zaťažujúcich hospodárenie obce. 
Prehľad vývoja záväzkov za uplynulé roky je v nasledovnej tabuľke: 
 
 Údaje sú uvádzané v eurách: 

 
 

Rok 

 
Dlhodobé 
záväzky 

 
Krátkodobé 

záväzky 

Krátkodobé 
záväzky, v tom 

záväzky 
z obchodných 

vzťahov 

 
Krátkodobé 

záväzky, v tom 
iné záväzky 

 
Bankové 

úvery 

2013 240.829,17 70.324,93 23.585,28 46.739,65 61.705.- 
2014 236.344.- 52.359.- 24.034.- 28.325.- 144.459.- 
2015 303.258.- 69.627.- 27.356.- 42.271.- 39.428.- 
2016 235.048.- 32.569.- 14.457.- 18.112.- 113.320.- 

 
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu 

 
Pravidlá používania návratných zdrojov financovania sú upravené v ustanovení § 17 zákona č. 
583/2004 Z.z.. Podľa citovaného ustanovenia obec môže použiť návratné zdroje financovania 
len na úhradu kapitálových výdavkov. 
 
Prehľad o návratných zdrojov financovania a úveroch obce so stavom k 31. decembru 
2016: 
 
Údaje sú uvádzané v eurách:   

Úver – číslo 
zmluvy 

 
Splatnosť 

 
Schválená výška 

 
Účel 

 
Zostatok 

 
276066-2016 

 
21.12.2026 

 
81.079,20 

Investičný úver – sociálne 
zázemie 2016 

 
  81.079,20 

 
50/004/12 

 
24.05.2020 

 
50.000,00 

Termínovaný úver – 
plynofikácia 2010 

 
32.241.- 

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  
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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. 

Podľa  § 17 ods. 7 a 8 zákona č. 583/2004 Z.z. celkovú sumu dlhu obce tvorí: 
- súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, 
- súhrn záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce. 
 

Pri investičných dodávateľských úveroch ide o záväzky, do ktorých obec vstupuje v rámci 
zmluvne uzavretých obchodných vzťahov s dodávateľmi tovarov, služieb a pod. Investičnými 
dodávateľskými úvermi sa rozumejú všetky záväzky obce z prevzatia povinnosti splácať úver 
dodávateľa po dodaní investičného diela na základe zmluvy medzi obcou a dodávateľom. 
Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z: 
 

- z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu, 
- úveru poskytnutého z ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok 

úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty, 
- úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu, 
- pôžičky poskytnutej z Fondu na podporu umenia, 
- návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie 

spoločných programov SR a EÚ, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska 
územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv 
o poskytnutí grantu uzatvorených medzi SR a inými štátmi najviac v sume 
nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi 
obcou a orgánom podľa osobitného predpisu; to platí aj, ak obec vystupuje v pozícii 
partnera v súlade s osobitným predpisom rovnako, najviac v sume poskytnutého 
nenávratného finančného príspevku. 

 
Do celkovej sumy dlhu obce sa započítavajú záväzky: 
 
Údaje sa uvádzajú v eurách: 

Číslo 
zmluvy 

Dátum 
podpisu 

 Splatnosť Schválená 
výška 

Účel Zostatok 

 
276066-2016 

 
09.11.2016 

 
21.12.2026 

 
81.079,20 

Investičný úver- so-
ciálne zázemie 2016 

 
  81.079,20 

 
50/004/12 

 
10.05.2012 

 
24.05.2020 

 
50.000,00 

Termínovaný úver –
plynofikácia 2010 

 
32.241.- 

 
Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky: 
 
Údaje sú uvádzané v eurách: 
Číslo zmluvy Dátum 

podpisu 
Splatnosť Schválená 

výška 
Účel Zostatok 

201/4420/2002 16.08.2010 16.08.2025 289.185,42 Výstavba 
Bytového domu – 
18 b.j. 

215.021,12 
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Vývoj podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania za obdobie posledných  
5 rozpočtových rokov: 
 
Údaje sú uvádzané v eurách: 

 
Rok 

 
Celková 

suma dlhu 

Suma ročných 
splátok vrátane 

výnosov 

Skutočné bežné 
príjmy 

predchádzajú-ceho 
roka 

§17 ods. 6 
písm. a)  

v % 

§ 17  ods. 6 
písm. b) 

v % 

2013 61.705.- 33.400,54 333.978.- 18,48 10,00 
2014 144.459.- 67.217,97   337.137,28 42,85 19,94 
2015 32.241.- 26.605,77 326.918.- 9,86 8,14 
2016 113.320,20 21.774,62 353.039.- 32,10 6,17 

      
     Obec za obdobie posledných 5 rokov vždy spĺňala podmienky na prijatie  návratných 
zdrojov financovania do budúcnosti. 
 
Vývoj dlhovej služby za roky 2013 až 2016 : 
 
Údaje sú uvádzané v eurách: 

 
 

Rok 

 
Počet 

obyvateľov 

 
Dlhová služba 

(úver) v € 

Dlhová 
služba (úver)  

na 1 
obyvateľa 

Dlhová služba 
(úver + 

dlhodobé 
záväzky) v € 

Dlhová služba  
(úver + dlhodobé 

záväzky) na 1 
obyvateľa 

2013 1054 61.705.- 58,54 11.411,06 10,83 
2014 1041 144.459.- 138,77 154.756.- 148,66 
2015 1050 39.428,06 37,55 263.228,41 250,69 
2016 1045 113.320,20 108,44 328.341,32 314,20 

 
Vývoj splátok úverov a dlhodobých záväzkov roky 2013 až 2016 : 
 
Údaje sú uvádzané v eurách: 

 
Rok 

 
Dlhová služba 

(úver) 

 
Dlhová služba 

(úver+ dlhodobé 
záväzky) 

 
Splátky úverov 

a úrokov 

Splátky úverov, 
dlhodobých 

záväzkov a úrokov 

2013 61.705.- 11.411,06 33.400,54 33.400,54 
2014 144.459.- 154.756.- 67.217,97 67.217,97 
2015 39.428,06 263.228,41 10.725,49 19.418,77 
2016 113.320,20 328.341,32 21.774,62 21.774,62 

 
     Pre posudzovanie podmienok prijatia návratných zdrojov financovania do budúcnosti je 
potrebné zohľadňovať dve skutočnosti: 
 
1. S účinnosťou od 1. januára 2015 je zákonom ustanovená povinnosť zabezpečiť dodržiavania 
vyššej rozpočtovej disciplíny aj zo strany subjektov územnej samosprávy, a to dodržiavaním 
podmienok, ktoré sprísňujú podmienky zadlžovania obcí (novelou zákona č. 583/2004 Z.z. -  
zákon č. 426/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 



16 

 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov). 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 Povinnosti obce 
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 predchádzajú-
cich 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 presiahne 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka 
a viac, obec alebo vyšší územný celok sú povinní zaplatiť pokutu, ktorú ukladá ministerstvo 
financií, a to vo výške 5 % z rozdielu medzi celkovou sumou dlhu a 60 % skutočných bežných 
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 
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     Tieto postupy sa nebudú realizovať 24 mesiacov od prvého mesiaca, ktorý bude nasledovať 
po mesiaci, v ktorom sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 
a v prípadoch, ktoré bližšie vymedzuje čl. 5 ods. 11 a 12 a čl. 12 ods. 10 a 11 ústavného zákona 
č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov. 
 
2. S účinnosťou od 1. januára 2017 obec môže 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 obci 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 
2016 sa prihliadalo na tieto dve podstatné skutočnosti paralelne. 

 

4. Prehľad o poskytnutých dotáciách 

     V súlade so zákonom a rozpočtových pravidlách územnej samosprávy návrh záverečného 
účtu obsahuje aj podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 citovaného 
zákona v členení podľa jednotlivých príjemcov. 
Obec poskytla dotácie v súlade s citovaným zákonom a s VZN č. 2/2016 o dotáciách 
právnickým osobám,  fyzickým osobám – podnikateľom  na podporu všeobecne prospešných 
služieb,  
na všeobecne prospešný a verejnoprospešný účel. Dotácie občianskym združeniam boli 
poskytnuté  
na základe uzatvorených zmlúv v ktorých bol určený aj účel použitia. Vyúčtovanie dotácie 
poskytnutej TJ Kráľ. Kračany z roku 2015 bolo prekontrolované, boli navrhnuté opatrenia  
na odstránenie nedostatkov, zatiaľ však organizácia písomný zoznam splnených opatrení 
prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a opravené 
vyúčtovanie poskytnutej dotácie na rok 2015 nepredložila. 
 
  

5. Údaje o podnikateľskej činnosti 
 

Obec v roku 2016 nevykonávala podnikateľskú činnosť. 
 
 

Záver 
 

Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky 
predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z.  

Návrh záverečného účtu bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. zverejnený 
najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým. 
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  Zákonnou povinnosťou obce podľa § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení je overenie riadnej účtovnej závierky audítorom. V čase spracovania tohto stanoviska 
audit bol  vykonaný. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej 
k 31.12.2016 tvorí súčasť záverečného účtu.  
 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti odporúčam obecnému zastupiteľstvu Obce 
Kráľovičove Kračany prerokovanie záverečného účtu obce Kráľovičove Kračany za rok 2016 
uzavrieť s výrokom: 

 
celoročné hospodárenie Obce Kráľovičove Kračany za rok 2016 sa schvaľuje  bez výhrad. 

 
 
 
V Kráľovičových Kračanoch, dňa 06.06.2017 
 
 
 
 
 
 
                          Bugárová Ildikó, Bc. 
                hlavná kontrolórka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


