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Odborné stanovisko bolo vypracované v zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu  záverečného účtu 

Východiskom pre spracovanie odborného stanoviska bol Návrh záverečného účtu 
Obce Motešice, vyvesený na úradnej tabuli dňa 05.06.2019

1. Zákonnosť predloženého návrhu  záverečného účtu:

Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade so zákonmi:

 zákon číslo 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom 
znení

 zákon číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v 
platnom znení

 návrh záverečného účtu bol zostavený podľa uplatňovanej rozpočtovej klasifikácie 
v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie

2.   Dodržanie informačnej povinnosti obcou Motešice:

Návrh záverečného účtu Obce Motešice za rok 2018 bol zverejnený 05.06.2018  a to 
vyvesením na úradnej tabuli obce, čo je v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s ustanovením § 16 
ods. 9 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v 
platnom znení.

       3.   Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu:

Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti v zmysle ustanovenia
§ 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v
platnom znení, teda:

1. údaje o rozpočte obce na rok 2018 v členení na 

 príjmy a 
 výdavky

2. rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v členení na 

 bežné príjmy a  to daňové, nedaňové, iné nedaňové a prijaté granty a transfery, 
na 

 kapitálové príjmy, 

2



 príjmové finančné operácie a 
 príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 v členení : 

 bežné výdavky, 
 kapitálové výdavky, 
 výdavkové finančné operácie a 
 výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

4. prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

5. tvorba a použitie peňažných fondov  a iných fondov

6. bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

7. prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

8. údaje o hospodárení príspevkových organizácií - neuvedené, nakoľko obec nie je 
zriaďovateľom príspevkových organizácií

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám a 
fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

10. údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti - neuvedené, nakoľko obec 
nevykonáva podnikateľskú činnosť

11. finančné usporiadanie vzťahov voči:

 zriadeným a založeným PO, štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných 
obcí, rozpočtom VÚC

12. hodnotenie plnenia programov obce - hodnotiaca správa k plneniu programového 
rozpočtu - neuvedené, pretože obec nerobí hodnotenie plnenia programu

Obec pri zostavovaní návrhu záverečného účtu obce za rok 2018 postupovala v súlade 
s § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v 
platnom znení. 

Obec v súlade  s uvedeným ustanovením ods.2 finančne usporiadala svoje 
hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným a založeným PO, kde 
prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy rozpočtových organizácií ZŠ a MŠ 
Motešice predstavuje rozdiel poskytnutých a skutočne použitých finančných 
prostriedkov sumu 611,97 €.

 Obec finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu vysporiadala, okrem nepoužitých 
prostriedkov poskytnutých Ministerstvom vnútra SR pre ZŠ a MŠ na dopravné, bežné 

3



výdavky, predškolákov, sociálne znevýhodnených a na vzdelávacie poukazy v hodnote
587,97 €.

Obec neuzatvorila žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi v roku 2018, preto sa 
neuskutočnilo žiadne finančné usporiadanie. 

Obec neuskutočnila žiadne finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí za rok 
2018 ani voči rozpočtom VÚC.

Predložený záverečný účet je spracovaný ako štruktúrovaný a prehľadný. Z 
metodického, obsahového i formálneho hľadiska je zostavený správne. Na preklep v 
hodnote kapitálových výdavkov - Projekt EÚ kompostovisko bola daná pripomienka a 
suma bola opravená.

4.   Hospodárenie obce

Rozpočet obce Motešice na rok 2018 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 
13.12.2017 uznesením č. 291/2017 a následne počas roka 2018 bol uzneseniami 
obecného zastupiteľstva 4 krát zmenený.

Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako prebytkový. Príjmy po poslednej zmene 
vo výške 924 003 € a výdavky vo výške 921 806,5 €. 

Z rozpočtovaných celkových príjmov bol skutočný príjem k 31.12.2018 v 
percentuálnom vyjadrení na úrovni 101,99%. Suma skutočných príjmov v roku 2018 v
porovnaní s rokom 2017 vzrástla o 118 009,23 €, čo predstavuje nárast o 14,9%

V príjmovej časti eviduje obec k 31.12.2018 pohľadávky:

 na dani z nehnuteľnosti vo výške 4255,19 €, čo je približne o 53% nižšia 
pohľadávka ako v roku 2017

 na dani za psa v hodnote 25 €
 na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 1612,14€ 

čo je o 150€ vyššia suma ako za rok 2017

Obec v roku 2018 prijala granty a transfery o výške  355 554,36 €. Poskytovateľom 
uvedených finančných prostriedkov boli predovšetkým ústredné orgány štátnej správy 
- príslušné ministerstvá. Uvedené finančné prostriedky boli účelovo určené a boli 
použité v súlade s týmto účelom. Účelom bolo napríklad pokrytie bežných výdavkov 
ZŠ, strava a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi, dopravné pre žiakov ZŠ, 
asistent učiteľa, príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode. matrika, voľby a iné.

Prebytok rozpočtu z roku 2017 a finančných operácií bol použitý do rezervného fondu 
vo výške 1 042,19 €. Úbytky z rezervného fondu boli vo výške 5 890 € na účely:

 "projekt nový stavebný obvod" - uznesenie č. 158/2016 zo dňa 13.07.2016
 " kúpa konvektomatu do ŠJ-splátky" - uznesenie č. 272/2017 zo dňa 17.08.2017
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Z rozpočtovaných celkových výdavkov bola skutočne čerpaná hodnota k 31.12.2018 
na úrovni 95,29%.

Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia obce s prebytkom 36 299,72 € je 
výsledkom dobrého hospodárenia obce, dodržiavania zásady hospodárnosti, 
efektívnosti a účelovosti pri vynakladaní verejných prostriedkov zo strany obce. Podľa
ustanovenia § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č.583/004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v 
sume 3 346,91€ je navrhované použitie na: tvorbu rezervného fondu 2018 vo výške     
3 235,30€, tvorbu peňažného fondu vo výške 29 117,69€ a na vysporiadanie zostatku 
finančných operácií v hodnote 599,82€

V zmysle ustanovenia  § 15 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v platnom znení  je zostatok finančných operácií v sume 599,82€
upravený o nevyčerpané návratné zdroje financovania v sume 0€ a je navrhované 
vysporiadať z prebytku rozpočtu - 599,82€ 

V časti "prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018" v návrhu záverečného účtu, je 
uvedený stav záväzkov obce Motešice voči dodávateľom, zamestnancom, 
poisťovniam, daňovému úradu, štátnemu rozpočtu, bankám, štátnym fondom, z 
ktorých žiaden nie je po lehote splatnosti. V zmysle ustanovenia § 17 ods. 8 zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v planom znení sa do 
celkovej sumy dlhu nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z úveru 
poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie obecných nájomných 
bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného 
za obecné nájomné byty. Obec má zo ŠFRB poskytnutý úver, ktorého výška k 
31.12.2018 predstavuje sumu 260 355,60 €.

V zmysle § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v planom znení obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje 
financovania, len ak celková suma dlhu neprekročí 60% skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového roka - t.j. 433 619,68€ a sumu ročných 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 - t.j. sumu 180 
674,87 €. Celková suma dlhu obce predstavuje 60 056 € a suma ročných splátok 
predstavuje 25 594,81 €. Z toho vyplýva, že úverové zaťaženie obce je na úrovni 
7,86% ( medziročný pokles o 2,56% ) a percentuálna výška splátky úverov 6,40%. 
Zákonná podmienka bola teda splnená.
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5.   Záver

Na základe predloženého návrhu záverečného účtu je možné konštatovať, že finančná 
a ekonomická stabilita hospodárenia obce Motešice je zachovaná. Návrh záverečného 
účtu obce Motešice obsahuje podrobné hodnotenie plnenia schváleného rozpočtu. Je 
spracovaný v súlade s platnou legislatívou a obsahuje všetky požadované náležitosti.

Na základe vyššie uvedených záverov odporúčam poslancom obecného zastupiteľstva
obce Motešice záverečný účet obce Motešice schváliť bez výhrad.

V Motešiciach, dňa 25.6.2019                                           _______________________

                                                                                              Gešnáblová Radka
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