
1 
 

Obec Orlov,  065 43  Orlov 119 
Ing. Martin Brilla LL.M., hlavný kontrolór obce 

 
 

Stanovisko hlavného kontrolóra   
k Záverečnému účtu obce Orlov za rok 2018 

 
Na základe §18f ods.1 písm. c) zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení  predkladám  
stanovisko k návrhu Záverečnému účtu obce Orlov za rok 2018. Spracovanie a náležitosti 
záverečného účtu obce po skončení kalendárneho roka ukladá §16 zákona 583/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  
Predložený návrh spĺňa všetky náležitosti v zmysle vyššie uvedeného zákona. 
 
Okrem iného obec v záverečnom účte finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane 
finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - 
podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu; ďalej 
usporiadajú finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k 
rozpočtom vyšších územných celkov. 
 
Obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku. Pri overovaní účtovnej závierky audítor 
overuje tiež hospodárenie podľa ich rozpočtov v súlade s týmto zákonom, hospodárenie s 
ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania 
návratných zdrojov financovania. Audit za rok 2017 vykonala pani audítorka Ing.Mgr. 
Hedviga VADINOVÁ. Audítorská správa za rok 2017 a účtovná závierka za rok 2018 je 
zverejnená v registri účtovných závierok na www.registeruz.sk. Audit za rok 2018 je obec 
povinná vykonať do 31.12.2019 a zverejniť. 
 
Pred schválením sa návrh záverečného účtu obce  predkladá na verejnú diskusiu 15 dní pred 
schválením obvyklým spôsobom. Obec Orlov zverejnila návrh ZÚ za rok 2018 na úradnú 
tabuľu obce dňa 9.5.2019 v písomnej podobe a na internetovú stránku obce Orlov od 
15.5.2019. 
 
Prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov: 
a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,  
b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami. 
 
Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia 
na nápravu nedostatkov. 
Návrh záverečného účtu obec prerokujú najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí 
rozpočtového roka, teda najneskôr do 30.6.2019. 
 
Záverečný účet obce  obsahuje najmä : 
a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,  
b) bilanciu aktív a pasív,  
c) prehľad o stave a vývoji dlhu,  
d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,  
e)  prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 v členení podľa   jednotlivých 
príjemcov, ak nie sú obcou a vyšším územným celkom zverejnené iným spôsobom, 
f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,  
g) hodnotenie plnenia programov obce  
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Údaje o rozpočte a plnení rozpočtu príjmov a výdavkov 
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet obce bol 
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 5.12.2017 uznesením č. 120. Rozpočet bol upravený 
rozpočtovými opatreniami, ktoré sú v evidencii rozpočtových opatrení.  
 
Podrobný rozbor príjmov a výdavkov je uvedený v návrhu a v prílohe je podrobné plnenie 
rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie za obec Orlov a za rozpočtovú organizáciu ZŠ s MŠ 
Orlov. 
V príjmovej časti je najväčším príjmov výnos dane z príjmov, ktorý bol v roku 2018 
224.012,35 €. Z tohto sa zabezpečuje výkon samosprávy obce, originálne kompetencie obce 
na úseku školstva, sociálnej oblasti a pod. 
Vo výdavkovej časti sa čerpanie riadilo schváleným a upraveným rozpočtom a jeho podrobné 
čerpanie je v prílohe. 
 
Hospodárenie obce za rok 2018 
 
Hospodárenie obce sa zisťuje 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, čo je rozdiel bežného a kapitálového 
rozpočtu a za rok 2018 predstavuje sumu -22.857,21 €. V tomto schodku sú však aj cudzie 
zdroje, o ktorých nerozhoduje obecné zastupiteľstvo a v zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa na účely tvorby 
peňažného fondu 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 poskytnuté v predchádzajúcom  
rozpočtovom roku  v sume  30 563,96 €, a to na :  
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume  23,96 € - dopravné 
- dotácia na prenesený výkon ZŠ v sume 540 €, 
- havarijný stav v ZŠ v sume 30 000 € 
 

Tieto zdroje zo štátneho rozpočtu sú účelové a je možné použiť ich v rozpočtovom roku 2019 
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. 

 
 
Teda skutočné hospodárenia po vylúčení uvedených prostriedkov je schodok vo výške -
53.421,17 € 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, ktorý bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný z kladného 
rozdielu finančných operácií +52.486,45 €.   
Následne záporný zostatok upraveného hospodárenia obce vo výške -934,72 €  sa navrhuje 
vysporiadať z rezervného fondu.  
 
Bilancia aktív a pasív 
 
V návrhu záverečného účtu sú uvedené údaje o bilancií aktív a pasív, z ktorých vyplýva o.i. aj 
že: 
 
- celkový majetok obce sa medziročne, teda od 1.1.2018 do 31.12.2018, zvýšil 

z 1 834.884,43 € na 2 012.025,65, teda vznikol nárast celkového majetku o 179.141,22 € 
- stav finančných prostriedkov na finančných účtoch a v pokladni sa medziročne, teda 

od 1.1.2018 do 31.12.2018, zvýšil z 8.240,27 € na 36.444.25 €, stúpli o 28.203,98 € 
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- záväzky obce sa zvýšili ku koncu roka 2018, z 110.820,69€ na 266.607,95€, zvýšili sa 
teda o 155.787.26 € ,  
z toho sa obci zvýšili bankové úvery z 84.667,98 € z 1.1.2018 na 135.679,70 €, teda 
zvýšil sa zostatok istiny úverov medziročne o 51.011,72 € 
 

 
Prehľad o stave a vývoji dlhov 
 
Stav úverov k 31.12.2018  

 
Veriteľ  

 
Účel 

Výška 
poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 
istiny  

za rok 2018 

Ročná splátka 
úrokov  

za rok 2018 

Zostatok 
úveru (istiny) 
k 31.12.2018 

Rok 
splatnosti 

 
VÚB, a.s. riešenie HS TV 

a výstavba kotolne 
TV – 2016 

29 938,03 4 692,00 495,63 23 883,03 2030 

VÚB, a.s. rekonštrukcia 
a modernizácia 
kotolne MŠ - 2015 

69 901,70 2 076,00 1 242,29 53 870,70 2030 

VÚB, a.s. ZEN budovy OcU, 
cesta na cintorín II. 
etapa, HS vodoinšt. 
rozvodov ZŠ s MŠ 
Orlov - 2018 

57 920,42 0 78,87 57 920,42 2030 

SPOLU:  157 760,15 6 768,00 1 816,79 135 674,15  

 
Obec uzatvorila v roku 2018 Zmluvu o úvere na ZEN budovy OcU, cesta na cintorín II. etapa, 
HS vodoinšt. rozvodov ZŠ s MŠ Orlov – 2018 v celkovej sume 57.910,42 €. 
 
Výška dlhu obce k 31.12.2018 predstavuje sumu 135.674,15 € – predstavuje sumu záväzkov 
vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania. Do celkovej sumy dlhu 
obce sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých zo ŠFRB na výstavbu obecných bytov 
a záväzky z úverov na pred financovanie projektov EÚ. 
 
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a): 

Text Suma v EUR 
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:   

- skutočné bežné príjmy obce  655 809,94 
- skutočné bežné príjmy RO  28 003,80 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017 683 813,74 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:   

- zostatok istiny z bankových úverov 135 679,70 
- zostatok istiny z pôžičiek  
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí  
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov  
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty  
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  
- zostatok istiny z ........  

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018 135 679,70 
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty  
- z úveru z Environmentálneho fondu  
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  
- z úverov ................  

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 0 
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018 135 679,70 

 
Zostatok istiny k 31.12.2018 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2017 
§ 17 ods.6 písm. a) 

 
135 679,70 683 813,74 19,84 % 
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b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) výška splátok: 
 

Text Suma v EUR 
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:   

- skutočné bežné príjmy obce  655 809,94 
- skutočné bežné príjmy RO  28 003,80 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017 683 813,74 
Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy – ZŠ s MŠ 312 727,00 
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy – matrika 4 204,14 
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy – na úseku ŽP 59,15 
- dotácie zo ŠR – stravné deti HN 1 265,30 
- dotácie zo ŠR – KNM 500,00 
- dotácie zo ŠR – osobitný príjemca 653,61 
- dotácie zo ŠR – pamätník 12,50 
- dotácie zo ŠR – register adries 139,60 
- dotácie zo ŠR – REGOB 208,89 
- dotácie zo ŠR – uč. pomôcky – deti HN 232,40 
- dotácie zo ŠR – voľby 1 328,80 
- dotácie zo ŠR – CHP 10 421,09 
- dotácie zo ŠR – § 50J 2 036,80 
- dotácie zo ŠR – § 54 6 120,70 
- dotácie z MF SR – cesta na cintorín 13 500,00 
- príjmy z náhradnej výsadby drevín  
- účelovo určené peňažné dary   
- dotácie zo zahraničia  
- dotácie z Eurofondov   
- ......  

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017 353 409,98 
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017* 330 403,76 
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004  
- 821005 - istina 6 768,00 
- 821007  
- 821009  
-   
- 651002 - úroky 1 816,79 
- 651003  
- 651004  
-   

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018** 8 584,79 
 

Suma ročných splátok vrátane 
úhrady výnosov za rok 2018** 

Skutočné upravené bežné príjmy 
k 31.12.2017* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

8 584,79 330 403,98 2,60 % 
 

Podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená zákonná podmienka a dlh obce 
je 19,84% k 31.12.2018. Ten sa znižuje mesačnou splátkou istiny. Táto výška nesmie 
prekročiť 60%. 
Podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola zákonná podmienka dodržaná a výška 
splátok je 2,6 %. Táto výška nesmie prekročiť 25%. 
 
Obec Orlov dodržuje pravidlá pre návratné zdroje financovania v zmysle § 17 zákona 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
 
To potvrdzujú aj údaje z rozpočtového informačného systému samosprávy, evidované 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ktoré sú v grafickej podobe uvedené ňižšie. 
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Zdroj: Rozpočtový informačný systém. FIN 1-12, FIN 5-04, FIN 6-04 
n/a - údaje nie sú k dispozícii 
*Dlh a Náklady na splácanie - skutočnosť | Záväzky po lehote splatnosti- zostatok 
**Počet obyvateľov k 1.1.2016 – ŠÚSR 
http://rozpocet.sk/web/#/rozpocet/SAM/kraj/0/obec/526941/prehlad 

 
Obec Orlov v predchádzajúcom roku 2018 hospodárila zodpovedne, plnila si zákonom 
stanovené úlohy, zabezpečovala riadny výkon svojich povinností. Verím, že v budúcnosti sa 
úspešne budú realizovať projekty, ktorých príprava sa aktuálne v tomto programovom období 
realizuje. Na základe vykonanej kontrolnej činnosti počas roka 2018 a preskúmania 
návrhu záverečného účtu obce Orlov za rok 2018 a jeho súladu so skutočnosťou - 
odporúčam Obecnému zastupiteľstvu v Orlove schváliť Záverečný účet obec Orlov za 
rok 2018 s výrokom - ,,celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.“ 
 
Dňa 23.5.2019 
Spracoval : Ing. Martin BRILLA LL.M. - hlavný kontrolór obce 


