
STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA 

K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE PRUŽINA 

ZA ROK 2019 

V zmysle §18fodst. 1 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Pružina za rok 

2019. 

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Pružina za rok 2019 (ďalej len 

stanovisko) som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu a na základe 

finančných a účtovných výkazov vyhotovených obcou k 31.12.2019. 

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA  ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU 

ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

Pri spracovaní stanoviska so vychádzala z posúdenia predloženého návrhu záverečného 

účtu za rok 2019 z dvoch hľadísk: 

1. Zákonnosť predloženého NZÚ 

1.1 Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

NZÚ bol spracovaný 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., ako aj so 

Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Pružina. 

Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 

Návrh záverečného  účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce v zákonom 

stanovenej lehote dňa 11.03.2020, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s 

§ 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a s §16, ods. 9 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Obec si splnila povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a dala si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je 

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. / §9 ods.4/ - uzatvorená Zmluva 

o poskytovaní auditorských služieb  č. A003 - 19 auditorka Ing. Smatanová. 

 

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu  

Predložený NZÚ obsahuje  povinné náležitosti podľa § 16 odst. 5 o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy: údaje o plnení rozpočtu v členení  podľa § 10 ods. 3 v súlade 

s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu. Údaje 

o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a prehľad o poskytnutých zárukách podľa 

jednotlivých príjemcoch neobsahuje, pretože obec nevykonávala túto činnosť. Údaje o plnení 

rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s „ÚPLNÉ ZNENIE Opatrenia 

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým 

sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia 



rozpočtovej klasifikácie v znení opatrenia z 28. marca 2006 (č. MF/008978/2006-421), 

opatrenia z 23. apríla 2008 (č. MF/009212/2008-421), opatrenia z 20. mája 2010 (č. 

MF/011928/2010-421), opatrenia z 18. augusta 2010 (č. MF/021218/2010-421), opatrenia z 29. 

októbra 2010 (č. MF/025825/2010- 421), opatrenia z 20. februára 2012 (č. MF/010211/2012-

421), opatrenia zo 4. decembra 2013 (č. MF/23213/2013-421), opatrenia z 12. novembra 2014 

(č. MF/19698/2014-421), opatrenia zo 16. septembra 2015 (č. MF/017458/2015-421), 

opatrenia zo 16. marca 2016 (č. MF/009798/2016-421), opatrenia z 18. mája 2016 (č. 

MF/013944/2016-421), opatrenia zo 7. decembra 2016 (č. MF/019194/2016-421), opatrenia z 

26. apríla 2017 (č. MF/008740/2017- 421) a opatrenia zo 17. októbra 2018 (č. 

MF/013593/2018-421)“, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a 

ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.  

 

B. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

 

Obec pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje 

o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy finančne usporiadala svoje 

hospodárenie vrátanie finančných vzťahov k právnickým osobám , ktorým poskytla 

prostriedky zo svojho rozpočtu; ďalej usporiadala  finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, 

štátnym fondom , rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

1. Rozpočtové hospodárenie 

Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený obecným 

zastupiteľstvom v Pružine dňa   7. 12. 2018, uznesením č. 64/2018.  

 

V priebehu roka  2019 bol rozpočet zmenený celkom 18 – krát a to nasledovne: 

 
- prvá  zmena  schválená dňa  4. 1. 2019       - dotácie školstvo- rozpočtové opatrenie č. 1 

- druhá zmena schválená dňa 16. 1. 2019      -  dotácie na prenes. výkon – rozpočtové opatrenie č. 2 

- tretia zmena  schválená dňa 30. 1. 2019      -  dotácia – rozpočtové opatrenie č. 3 

- štvrtá zmena  schválená dňa 28. 2. 2019     - dotácie - rozpočtovým opatrením č. 4 

- piata zmena  schválená dňa   27. 3. 2019    -  uznesením OZ č. 9/2019 – rozpočt. Opatrenie č. 5 

- šiesta zmena  schválená dňa 30. 4. 2019     - dotácia voľby -  rozpočtovým opatrením č. 6 

- siedma  zmena  schválená dňa 13. 6. 2019  - dotácia - matrika - rozpočtovým opatrením č.7 

- ôsma zmena  schválená dňa 25. 6. 2019      - uznesením OZ č. 30 a 32/2019 – rozpočt. opatr. č. 8 

- deviata  zmena  schválená dňa 30. 7. 2019  - dotácia školstvo - rozpočtovým opatrením č. 9 

- desiata zmena  schválená dňa 28. 8. 2019   -  uznesením  OZ č. 44/2019 -  mimoriadne zasad. OZ            

- jedenásta  zmena  schválená dňa 10. 9.2019 - dotácia školstvo-odchodné-  rozpoč. opatrením č. 11 

- dvanásta zmena  schválená dňa 25. 9. 2019 - uznesením OZ č. 53/2019 -  rozpoč. opatrením č. 12 

- trinásta zmena  schválená dňa 31. 10.2019  -  schválené starostom obce  - rozpoč. opatrením č. 13 

- štrnásta zmena  schválená dňa 11. 11. 2019  - dotácia školstvo  - rozpočtovým opatrením č. 14 

-  pätnásta zmena  schválená dňa 27. 11. 2019  - dotácia školstvo - rozpočtovým opatrením č. 15 

- šestnásta  zmena  schválená dňa  11. 12. 2019 - uznesením OZ č.70/201 - rozpoč. opatrením č. 16 

- sedemnásta zmena  schválená dňa 18. 12. 2019 - dotácia školstvo – mimor.výsl.-rozp.opatr. č. 17        

- osemnásta zmena schválená dňa 30. 12. 2019  -  schválená starostom obce - rozp. opatrenie č. 18 

 

 



Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový 

v sume 114 085 €, kapitálový rozpočet ako schodkový v sume -149 985 €, ktorý  obec kryla 

prebytkom bežného rozpočtu a finančné operáciami v sume  35 900 €. 

 

Rozpočet obce k 31.12.2019 

 Schválený 

rozpočet  

Rozpočet  

po zmenách  

Príjmy celkom 1 710 933 1 988 284 

z toho :   

Bežné príjmy 1 407 733 1 636 304 

Kapitálové príjmy    227 700    224 980 

Finančné príjmy      72 600     122 699 

Príjmy RO s právnou subjektivitou       2 900              4 301 

Výdavky celkom 1 710 933 1 988 284 

z toho :   

Bežné výdavky   817 318   905 423 

Kapitálové výdavky         377 685         477 881 

Finančné výdavky           36 700           37 700 

Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 

        479 230         567 280 

Rozpočet  obce - vyrovnaný-rozdiel 0 0 

 

Prehľad súhrnných údajov o rozpočte a jeho plnení v € a v percentách. 

 Rozpočet: Skutočnosť: % plnenia:  

 

Bežné príjmy 1 640 605   1 617 609,02 98,6 

Bežné výdavky 905 423 836 082,97 92,3 

Kapitálové príjmy  224 400 224 987,83 100 

Kapitálové výdavky 477 881 391 684,12 82 

Finančné príjmy  122 699 123 728,53 100,8 

Finančné výdavky  37 700 38 366,28 102 

Príjmy Základnej školy 4 301 4 297,11 100 

Výdavky Základnej školy 562 115 554 469,03 99 

 

1.1 Plnenie rozpočtu príjmov  

Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové a nedaňové príjmy.  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

1 988 284 1 966 325,38 98, 9 

 



V roku 2019 bolo skutočné plnenie príjmov v sume 1 966 325,38 €, čo predstavuje nárast 

o 267 999,10 € oproti  skutočnému plneniu príjmov v roku 2018 v sume 1 698 326,28 €.  

Nárast predstavujú prevažnej miere kapitálové príjmy, ktoré  boli o 120 429,81 € vyššie ako 

v roku 2018. Najväčším kapitálovým transferom bola dotácia v rámci projektu „Zvýšenie 

kapacity a stavebné úpravy v MŠ  Pružina“ v sume   215 650,33 € z Environmentálneho fondu. 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

1 640 605   1 617 609,02 98,6 

V roku 2019 bol skutočný príjem bežných príjmov  v sume 1 617 609,02 € s 98,6 % plnením 

oproti schválenému rozpočtu. V roku 2018 bol skutočný príjem v sume 1 432 031,65 €, čo 

predstavuje  navýšenie bežných príjmov o 185 577,37 €.  Celkové navýšenie bežných príjmov 

oproti roku 2018 bolo spôsobené najmä tým, že výnos dane z príjmov bol o 107 843,54  € vyšší, 

čo priaznivo ovplyvnilo príjmovú časť rozpočtu obce. 

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

848 847 851 627,40 100,32  

 

Daň z nehnuteľností 

 

Z rozpočtovaných  39 548 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške  39 359,43  €, čo je 

plnenie na  99,5 %. Z toho príjmy dane z pozemkov  boli vo výške 20 939,30   €, dane zo stavieb 

boli vo výške  18 420,13  € a  z bytov  168,41 €.Výška skutočných daní bola vyššia o  6 839,91     

€ oproti roku 2018. 

 

Poplatok  za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

 

Z rozpočtovaných  46 250  €   bol skutočný príjem 45 687,47  €, čo je o 692,40  € viac ako 

v roku 2018. Plnenie bolo na 98,8  %.  Dôvodom je aj vyšší nedoplatok za odpad ako  roku 

2018 a to v sume 3 877,39 €. 

 

b) nedaňové príjmy:  

 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

176 839 170 329,34 96,3 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 



Z rozpočtovaných  55 905 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške  55 778,16   €, čo bolo 

o 2 236,24 € menej ako v roku 2018. Príjmy z prenajatých pozemkov boli vo výške                           

1 327,76  €, z prenajatých bytov v sume 51 615,85 €. Príjem za nájom budov a priestorov – 

zdravotné stredisko, kultúrny dom, obecný úrad, bol vo výške 2 662,55  €, čo je o  96,91 € 

menej ako v roku predchádzajúcom. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby  

Z rozpočtovaných  103 643  € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 97 401,70   €, čo je  

o  13 302,80  € menej ako v roku 2018. 

 

c) Iné nedaňové príjmy 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov v sume  12 990 € bol skutočný príjem                      

12 852,37  €, čo predstavuje 98,9 % plnenie. Medzi inými nedaňovými príjmami boli vrátené 

platby zo zdravotného poistenia a príjmy z dobropisov v sume 11 725,31 € a z lotérií           

507,06 €. Iné nedaňové príjmy boli o 5 487,23 € vyššie  ako v roku 2018.  

 

d)Prijaté granty a transfery 

 

Obec v roku 2019 prijala granty a transfery v celkovej sume 599 543,81 €, čo je o 84 176,27 € 

viac oproti roku 2018. 

 P.č. Poskytovateľ   Suma v EUR 

r.2019 

Suma v EUR 

r.2018 

Ú č e l 

 1. ÚPSVaR Považská Bystrica 33 470,35 35 248,06    Aktivačné služby- 7 projektov 

 2. Okresný úrad–TN-školstvo 521 532,41 455 627,76    Prenesené kompetencie– základná škola  

 3. Okresný úrad P.Bystrica 3 679,19 3 243,18    Matrika –prenesené kompetencie 

 4. Slovenská inovačná a 

energetická agentúra 

0 5 453,82    Projekt – Zníženie energ.nároč.bud. OU 

 5. ÚPSVaR Považská Bystrica 21 534,00 180,36    Strava pre deti MŠ a ZŠ 

 6. Okresný úrad ŽP- Trenčín  190,98 194,79    Dotácia na PVŠS na úseku ŽP 

 7. Okresný úrad  P. Bystrica 674,19 676,50    Na register obyvateľstva – PVŠS 

 8. Okresný úrad Trenčín  4 305 3 480    Pre MŠ - predškoláci 

 9. Okresný  Pov.  Bystrica 3 521,98 1 545,58    Voľby do EP a 2 kolá voľby prezidenta 

 10. Okresný úrad Pov. Bystrica 35,60 40,40    Register adries – prenesený výkon št.správy 

11. Pôdohosp. platobná  agentúra  3 600,11 3 754,44    Jednotná platba na plochu 

12. Nájomníci bytov        0 172,65    Výmena sporákov 

13. Dobrovoľná požiar.ochrana 5 000 5 000    Na materiálové vybavenie, odevy 

14.  Podnikateľské subjekty 0 400    Na podporu kultúrneho podujatia 

15. Oblast. organizácia cest. ruchu 0 350   Propagácia športového podujatia  

16.  TSK Trenčín          2 000,00     0   Projekt – Zelená župa 

 



Granty a transfery boli  použité v súlade s ich účelom. Najvyššie navýšenie dotácií bolo pre 

Základnú školu Štefana Závodníka o sumu 65 904,65 €  a dotácie z UPSVaR na stravovanie 

žiakov o sumu 21 353,64 € oproti roku 2018. 

2. Kapitálové príjmy:  

 

 Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

224 400 224 987,83 100,26 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov v sume 224 400 €, bol skutočný príjem 224 987,83 €, 

čo predstavuje 100,26 % plnenie. Tieto príjmy boli o 120 429,81 € vyššie, ako v roku 2018. 

Najväčším kapitálovým transferom bola dotácia v rámci projektu „Zvýšenie kapacity 

a stavebné úpravy v MŠ  Pružina“ v sume   215 650,33 €. Z Environmentálneho fondu, v rámci 

projektu Programu obnovy dediny bol prijatý kapitálový transfer na „Altánok pri turistickom 

chodníku Strážov“ v sume 4 750 €. Z Ministerstva financií SR na prístavbu Materskej školy – 

o školskú jedáleň obec  prijala dotáciu v sume 4 tis. €. 

 

Granty a transfery: 

V roku 2019 obec získala  kapitálové granty a transfery v celkovej sume 219 650,33 € : 

P.č Poskytovateľ dotácie Suma 

v EUR 

r.2019 

Suma 

v EUR 

r.2018 

Investičná akcia 

1. Slovenská inovačná 

a energetická agentúra 
0 49 398,02 Zníženie energetickej 

náročnosti budovy obecného 

úradu 

2. Environmentálny fond 4 750 4 750 Altánok pri turistickom 

chodníku 

3. Ministerstvo vnútra SR 0 30 000 Rekonštrukcia hasičskej 

zbrojnice 

4. Úrad vlády SR 0 8 700 Vybavenie detského ihriska pri 

MŠ 

5. Ministerstvo financií SR 4 000 10 000 Prístavba MŠ - školská jedáleň 

6. Slovenský plynárenský 

priemysel 

0 1 500 Kolotoč na ihrisko pri MŠ 

7. Mininisterstvo 

pôdhospodárstva  a rozvoja 

vidieka SR 

215 650,33 0 Zvýšenie kapacity a stavebné 

úpravy v materskej škole 

Granty a transfery boli  použité v súlade s ich účelom. 

 



 

3. Príjmové finančné operácie: 

 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

122 699 123 728,53 100,8 

 

Príjmové finančné operácie boli o 38 008,08 € nižšie, ako v roku 2018. Obec nemusela vo 

väčšej miere financovať kapitálové výdavky z rezervného fondu. Vo  finančných operáciách 

boli účtované aj príjmy za školstvo z roku 2018 v sume 8 022,39  €,  ktoré boli použité s časovou 

výnimkou do konca marca 2019, obdobne ako aj príjem z PPA v sume 2 547,78  €. Pri čerpaní 

týchto dotácií bola dodržaná účelovosť. 

 

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – bežné príjmy 

Základná škola mala príjmy v sume  4 297,11 € a to za ŠKD – od rodičov v sume  3 496 €, 

z preplatkov zdravotného poistenia  z roku 2018  a z dobropisov  v sume 776,12  € a iné príjmy. 

Príjmy boli o 489,69 € nižšie ako v  roku 2018. 

1.2 Čerpanie rozpočtu výdavkov 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

1 988 284  1 825 766,86                     91,8 

 

Skutočné čerpanie výdavkov v roku 2019 bolo vyššie o 244 492,07 € oproti roku 2018.  

 

a) Bežné výdavky obce 

 

 Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

905 423 836 082,97 92,3 

v tom :                                                                                                                            v EUR 

Funkčná klasifikácia  Skutočnosť 

r.2019 

Skutočnosť r. 

2018 

Rozdiel 

Výdavky verejnej správy 240 579,35 204 268,78 36 310,57 

Finančná a rozpočtová  oblasť  5 672,63 5 506,92 165,71 

Ochrana život. prostredia-odp. hosp. 59 570,14 52 826,70 6743,44 

Bývanie a obč. vybav.+ rozvoj obce 36 758,59 33 617,09 3 141,50 

Zdravotníctvo 4 059,14 2 101,03 1 958,11 

Rekreačné a športové služby 8 170,71 7 527,45 643,26 

Vzdelávanie - predškolská výchova 154 374,23 108 051,97 46 322,26 

Vzdelávanie - základné vzdelanie 422,93 422,93 0 

Vzdelávanie - školské stravovanie  108 740,13 74 087,78 34 652,35 

Príspevok pri  narodení  detí  2 400,00 1 750 650,00 

Matrika  4 129,94 3 419,92 710,02 

Požiarna ochrana 11 951,81 10 448,16 1503,65 

Civilná ochrana 550,05 1 136,36 -586,31 

Cestná doprava a MK 25 529,04 58 304,48 -32 775,44 

Verejné osvetlenie 21 530,42 22 886,78 -1 356,36 



Vodovod  2 437,75 3 842,05 -1 404,30 

Aktivačné služby 50 937,85 49 535,44 1 402,41 

Voľby  3 521,98 1 557,96 1 964,02 

Úvery - úroky  7 474,48 8 038,50 -564,02 

ČOV – bežné výdavky 39 947,46 32 432,29 7 515,17 

Sociálne zabezp.-opatrovat. služba 

Sociál.zabezp.-inde neklasifikované 

24 938,61 47 929,48 -22 990,87 

Kultúra, kultúr. služby, náboženské 

služby, príspevky obč. združeniam 

21 397,73 17 765,33 3 632,40 

Hmotná núdza –prísp.strav.,uč.pom. 0 310,36 -310,36 

Školenia, Centrá voľného času  988,00 2 057,00 -1 069,00 

Ochrana prírody a krajiny-parky 0 5 436,77 -5 436,77 

S P O L U  836 082,97 755 261,53 80 821,44 

 

b) Kapitálové výdavky  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

477 881 391 684,12 81,96 

 

 

Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

01.1.1 Výd. verej. správy-rozšír.kamer syst.  180 180,00 100 

02.2.0 - Civilná ochrana - rekonštr.CO sklad 14 200 14 118,88 99 

03.2.0 Výdavky požiarnej ochrany-

príst.+plynof. 

39 980 39 922,78 100 

04.5.1 Miestne komunik.-rekonštr.+ rozšír. 115 014 115 014,28 100 

05.2.0 - ČOV a kanalizácia  85 041 0  

05.4.0 Altánok pri náučnom chodníku 5 000 5 000,00 100 

06.3.0 Vodovod v IBV – porealizač.zamer. 500 500,00 100 

08.1.0 Rekr.a šport.sl.-cyklotrasa,studňa 3 530 3 416,00 96,7 

08.3.0 Vys. a vydav. služby- WIFI-proj. 2 680 2 680,00 100 

08.4.0 - Nábož.a iné spoloč. služby 700 695,39 99 

09.1.1.1-MŠ - prístavba a rekonštruk. 130 226 129 700,43 100 

09.6.0.3 - ŠJ - prevádzk. zariadenie 80 830 80 456,36 100 

S P O L U  : 477 881 391 684,12 81,96 

 

Kapitálové granty a transfery boli  použité v súlade s ich účelom. 

 



c) Výdavkové finančné operácie   

Z rozpočtovaných   37 700 €  bolo čerpaných 38 366,28 € a to na splácanie istiny z úveru  ŠFRB 

v sume 37 761,92 €  a na použite  finančnej zábezpeky v sume 604,36 €, ktoré sa nerozpočtujú.. 

Obec v roku 2019 nečerpala žiadny bankový úver.  

 

d) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou boli  554 469,03  €,  z toho: 

 

Základná škola            518 554,95   € 

Školský klub detí           35 164,08   € 

Školská knižnica                 750,00   € 

 

e) Kapitálové výdavky základnej školy:  

 

V roku 2019 Základná škola Štefana Závodníka Pružina mala  kapitálové výdavky v sume           

5 164,46 €, ktoré jej poskytla obec zo svojho rozpočtu na rekonštrukciu vchodu do hlavnej 

budovy školy. 

 

1.3 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 jej rozpočtu; podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Hospodárenie obce dokumentuje nasledovná tabuľka: 

 

Hospodárenie obce  

Skutočnosť k 31.12.2019   

Bežné  príjmy spolu 1 617 609,02 

z toho : bežné príjmy obce  1 613 311,91 

             bežné príjmy RO                                        4 297,11 

Bežné výdavky spolu 1 390 552,00 

z toho : bežné výdavky  obce                       836 082,97 

             bežné výdavky  RO                                                                                       554 469,03 

Bežný rozpočet    +227 057,02 

Kapitálové  príjmy spolu     224 987,83 

z toho : kapitálové  príjmy obce      224 987,83 

             kapitálové  príjmy RO          0 

Kapitálové  výdavky spolu     396 848,58 

z toho : kapitálové  výdavky  obce      391 684,12 

             kapitálové  výdavky  RO         5 164,46 

Kapitálový rozpočet          -171 860,75 



Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu                      +55 196,27 

Vylúčenie z prebytku                         21 676,36 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu                      +33 519,91 

Príjmy z finančných operácií                      123 728,53 

Výdavky z finančných operácií                        38 366,28 

Rozdiel finančných operácií          +85 362,25 

PRÍJMY SPOLU                      1 966 325,38 

VÝDAVKY SPOLU                    1 825 766,86 

Hospodárenie obce                        140 558,52 

Vylúčenie z prebytku                         21 676,36 

 

Prebytok rozpočtu v sume 55 196,27 €  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 znení neskorších predpisov  bude zdrojom rezervného fondu 

 
Zostatok finančných operácií v sume 85 362,25 €  navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu. 

Celkové hospodárenie obce v zmysle vykázaných príjmov a výdavkov bolo prebytkové v sume             

140 558,52  €. 

   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 rozpočtu obce podľa § 10 ods. 

3 písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume   14 215,72   EUR, a to nasledovne:  

- na tovary a služby  ZŠ                                          5 391,60  EUR 

- na dopravné žiakom ZŠ                                          998,81  EUR 

- jednotná platba na plochu v sume                      3 600,11  EUR 

- obedy zadarmo z ÚPSVaR   v sume                    4 225,20 EUR, 

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 

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 3 582  EUR,  

   
c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné podľa ustanovenia §140-141 

zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zák. v sume 3 878,64  €, t .j. spolu sa vylučujú účelové prostriedky v sume 

21 676,36  €. 

 

Na základe uvedených skutočností obecné zastupiteľstvo schválilo  tvorbu rezervného 

fondu za rok 2019 vo výške  118 882,16  €. 

 

 

 

 

 



2. Bilancia aktív a pasív 

Aktíva t.j. majetok spolu krytý pasívami, t.j. zdrojmi krytia, podľa účtovnej závierky 

predstavujú: 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2019 KZ  k 31.12.2019 

Neobežný majetok spolu 4 612 101,70 4 796 462,49 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 20 935,04 19 626,56 

Dlhodobý hmotný majetok 4 326 449,54 4 512 118,81 

Dlhodobý finančný majetok 264 717,12 264 717,12 

Obežný majetok spolu 815 803,03 807 729,58 

z toho :   

Zásoby 6 900,23 7 555,10 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 561 278,29 542 612,59 

Pohľadávky krátkodobé 21 006,99 13 249,33 

Pohľadávky dlhodobé 25,08 0 

Finančné účty 226 592,44 244 312,56 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 0 0 

Časové rozlíšene 3 579,69 3 300,85 

S P O L U 5 431 484,42 5 607 492,92 

 

V dlhodobom nehmotnom  majetku za sledované obdobie pohyb nebol.  

V dlhodobom hmotnom majetku boli prírastky aj úbytky. Prírastky boli pri budovách a stavbách, spolu 

v sume 271 156,41 € a to predovšetkým za prístavbu školskej jedálne pri materskej škole, za technické 

zhodnotenie miestnych komunikácií, nové dopravné ihrisko pri MŠ. Ďalšie prírastky boli  pri 

pozemkoch v sume 19 030,82 € za delimitované pozemky pod zberný dvor od Slovenského 

pozemkového fondu, ako aj za samostatné hnuteľné veci v sume 11 529,40 € -  materiálové vybavenie 

školskej jedálne, za rozhlasovú ústredňu a schodolez do materskej školy v rámci projektu „Zvýšenie 

kapacity a stavebné úpravy v MŠ Pružina“. Úbytky boli za vyradenú sirénu, počítač po inventarizácii, 

ale aj za predaj pozemku. Pokiaľ ide o presuny, tieto boli v sume 17 521,21 € a týkali sa predovšetkým 

zhodnotených miestnych komunikácií. Väčšinu investičných akcií obec financovala z vlastných 

prostriedkov, ale aj z prijatej dotácie za prístavbu MŠ.  

 

 

 

 

 

 

 



P A S Í V A   

 

Názov ZS  k  1.1.2019 KZ  k  31.12.2019 

Vlastné imanie 2 043 739,79 2 215 117,13 

z toho :   

Fondy účtovnej jednotky 0 0 

Výsledok hospodárenia 2 043 739,79 2 215 117,13 

Záväzky 995 891,40 822 195,88 

z toho :    

Rezervy 10 854,00 9 290,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 42 371,13 9 224,94 

Dlhodobé záväzky 743 831,27 705 460,84 

Krátkodobé záväzky 198 835,00 98 220,20 

Bankové úvery 0 0 

Časové rozlíšenie  2 391 853,23 2 570 179,81 

 S P O L U 5 431 484,42 5 607 492,92 

 

2.1 Bilancia pohľadávok 

Prehľad vývoja pohľadávok : 

Pohľadávky Riadok 

súvahy 

Hodnota 

pohľadávok 

Opis 

315 – Ostatné pohľadávky  65   3 921,79 Dobropisy za energie, pohľad. za šJ 

318 – Nedaňové pohľadávky  68 10 916,86 Komunálny odpad, opatrovateľská  služba 
nájomné za byty, odpadové vody, lotérie 

319 – Daňové pohľadávky 69 1 677,01 Dane z nehnuteľností,daň za psa, 

ubytovanie 

378 – Iné pohľadávky 59, 81 2 881,07 Pohľad. za služby-byty, pohľ.voči spol. 

úradovni Jasenica, voda Chmelisko 

S p o l u x 19 396,73 x 

 

Obec vykazuje pohľadávky v sume 19 396,73  €, z toho všetky sú krátkodobé. Pohľadávky za  nájom a 

služby v bytovkách, sa vymáhajú exekúciou. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sú krátkodobé 

pohľadávky o 9 891,16 € nižšie. Dôvodom sú predovšetkým nižšie preplatky za energie aj nižšie 

pohľadávky za dane a poplatky. Obec eviduje pohľadávku aj za prevádzku voči Spoločnej úradovni 

Jasenica po ročnom vyúčtovaní nákladov za stavebný úrad a opatrovateľskú službu. 

 

 

 

 

 



2.2 Bilancia záväzkov 

 

Záväzok Hodnota záväzku 

k 31.12.2019 

Hodnota záväzku 

k 31.12.2018 

Opis 

479 – Štátny fond rozvoja bývania 

          dlhodobý 

692 731,29        731 238,57 Úver voči   ŠFRB na výstavbu 2 

bytových jednotiek, splatný v r.2037 

479 – Štátny fond rozvoja bývania 38 062,72          37 197,80 Úver voči   ŠFRB, splatný v r. 2020 

479 – Finančné zábezpeky 12 267,47          12 236,57 Finančné zábezpeky za 2 b. j.-

bytovka 1039 a 1040 

321 - Dodávatelia 11 905,36        110 386,02 Faktúry investičné a došlé po 1.1. 

2020  za tovary a služby za rok 2019 

331 – Pracovníci   19 165,16          18 584,46 Záväzky voči zamestnancom z 

miezd za 12/2019 

336 – Zúčtovanie s organizáciami 

          sociálneho zabezpečenia     

12 979,18          11 898,72 Záväzky zo sociálneho zabezpečenia 

za 12/2019 

324 – Prijaté preddavky    12 064,49          14 418,46  Preddavky za byty - služby 

Najväčšou položkou týchto záväzkov je úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, zostatok ktorého 

obec k  31. 12. 2019 eviduje vo výške  730 794,01  €. Z toho do 1 roka je jeho výška  38 062,72 € a 

dlhodobý záväzok je  v sume  692 731,29  €.  Ďalšími záväzkami sú finančné zábezpeky za byty v 

sume 12 267,47  €. Pohyby v zábezpekách boli len pri výmene bytov, ale zábezpeka bola použitá aj pri 

platobnej neschopnosti nájomníkov na základe žiadosti. Ostatné záväzky boli za nesplatený úrok z 

úveru ŠFRB  v sume 304,50 € a  za neinvestičné faktúry vo výške  11 905,36 €. Údaje tiež obsahujú i 

záväzky vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov – voči zamestnancom, daňovému úradu a 

poisťovniam a sociálny fond. Všetky záväzky boli v lehote splatnosti a celkové záväzky boli o 138 

985,23 € nižšie oproti rovnakému obdobiu minulého roka.  

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu 

Obec eviduje nulovú úverovú zadĺženosťpodľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. 

zákona o rozpočtových pravidlách pre územnú samosprávu k 31.12.2018, nakoľko spláca len 

úver voči ŠFRB. 

 
Stav úverov k 31.12.2019 

 

Veriteľ  

 

Účel 

 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

 

Ročná 

splátka istiny  

za rok 2019 

Ročná 

splátka 

úrokov  

za rok 2019 

 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2019 

 

Rok 

splatnosti 

 

Štátny fond 

rozvoja bývania 

Výstavba  2 

byt. jednotiek 

1 146 883,09      37 642,46   7 599,59 730 794,01   2037 

Obec ešte v roku 2007  uzatvorila  Zmluvu o úvere na výstavbu 2 bytových jednotiek. Úver je dlhodobý 

s dobou splatnosti do roku 2037, splátky istiny a úrokov sú mesačné. 

 

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.  
 

a) Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. a): 

Text Suma v EUR 

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

- skutočné bežné príjmy obce                  1 427 244,85 

- skutočné bežné príjmy RO                        4 786,80 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018                  1 432 031,65 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:   

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty                    730 794,01 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019                     730 794,01 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty                     730 794,01 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu 

obce 

                    730 794,01 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019                        0 

 

 

Zostatok istiny k 31.12.2019 

Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2018 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

0                  1 432 031,65 0 % 

   Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.  

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) : 

Text Suma v EUR 

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

- skutočné bežné príjmy obce                1 427 244,85 

- skutočné bežné príjmy RO                       4 786,80 



Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018               1 432 031,65 

Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy                    514 444,89 

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018                     917 586,76    

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018                     917 586,76 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

                      

- 821007                        37 761,92 

- 651003             7 474,48 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019                        45 236,40 

 

Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2019 

Skutočné upravené bežné 

príjmy k 31.12.2018 

§ 17 ods.6 písm. b) 

45 236,40 917 586,76 4,93 % 

   Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.  

5. Hodnotenie programov rozpočtu obce 

 

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na rok 

2019 zostavený ako programový rozpočet. Výdavky obce boli rozdelené do príslušných 

programov, ktoré sa vnútorne členili na podprogramy, prvky . Každý program, ktorý 

predstavuje súhrn aktivít ( prác, činností a dodávok) má definovaný svoj zámer a cieľ, pričom 

zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov a cieľ 

sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom.  

 

Záver  

 

 Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané 

náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  

  

 Návrh záverečného účtu bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 

ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený najmenej 15 dní 

spôsobom v obci obvyklým.  

 

 Riadna účtovná závierka k 31.12.2019 a rozpočtové hospodárenie obce bolo v súlade s 

§ 9 ods. 5 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy bude overená audítorom.  



 Na základe vlastného zhodnotenia konštatujem,  že návrh Záverečného účtu obce 

Pružina je spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami a objektívne vyjadruje 

rozpočtové hospodárenie, ako aj stav majetku a záväzkov obce Pružina. Dosiahnuté výsledky 

hospodárenia obecnej samosprávy za rok 2019 sú podľa môjho názoru primerané súčasnej 

ekonomickej situácií obce a zodpovedajú reálnej tvorbe zdrojov na financovanie výdavkov 

obce.  

 Obecnému zastupiteľstvu v zmysle § 16 ods.10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy s poukázaním na obsah tohto stanoviska v jednotlivých častiach odporúčam 

uzatvoriť prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Pružina za rok 2019 s výrokom:  

 

„ celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad “ 

 

V Pružine, 11.03.2020  

 

     Ing. Jarmila Kušnierová 

                        hlavná kontrolórka obce 


