
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE HERTNÍK 

Odborné stanovisko 
k záverečnému účtu obce za rok 2015 

 
V zmysle ust. § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, predkladám k návrhu záverečného účtu obce 
Hertník odborné stanovisko. 
 
ODBORNÉ STANOVISKO: 
 
Stanovisko k plneniu rozpočtu obce: 
 
Bežné príjmy:    758 429,18,- EUR 
Kapitálové príjmy:                6 602,- EUR 
Finančné príjmy:    158 515,86,- EUR 
Príjmy rozpočtových 
organizácii:           15 146,98,- EUR 
 
Spolu príjmy obce:  938 694,02,- EUR 
 
Bežné výdavky:   274 323,11,- EUR 
Kapitálové výdavky:    51 140,00,- EUR 
Finančné výdavky:   163 351,44,- EUR 
Výdavky rozpočtových  
organizácii – bežné:   437 800,62,- EUR 
Výdavky rozpočtových  
organizácii – kapitálové:                      0,- EUR 
 
Spolu výdavky obce:   926 615,17,- EUR 
 
Bežný rozpočet ( prebytok ):                   +61 452,43,- EUR 
Kapitálový rozpočet ( schodok ):                - 44 538,00,- EUR 
Rozdiel vo finančných operáciách ( schodok ):       - 4 835,58,- EUR  
 
Plnenie rozpočtu bez finančných operácii ( prebytok ):  + 16 914,43,- EUR  
 
Plnenie rozpočtu s finančnými operáciami ( prebytok ):   + 12 078,85,- EUR 
Obec k 31. 12. 2015 disponovala hotovosťou: 47 242,99,- EUR 
 
Záväzky obce k 31. 12. 2015 
 
Záväzky celkom:  169 184,75,- EUR 
Dlhodobé záväzky:             46,19,- EUR 
Krátkodobé záväzky:     23 455,82,- EUR 



Úvery:   130 359,74,- EUR 
 
 
Pohľadávky obce k 31. 12. 2015 
 
Pohľadávky:   16 772,83,- EUR 
 
Záverečný účet obce je vypracovaný v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z.  
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, zahrňuje aj príjmy a výdavky 
rozpočtových organizácií zriadených obcou a obsahuje údaje o hospodárení 
príspevkových organizácií zriadených obcou. 
Pred prerokovaním a schválením záverečného účtu obce za rok 2015  
bola splnená zákonná podmienka 15-denného zverejnenia na verejnú diskusiu  
v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
V súlade s § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku podľa 
zákona o účtovníctve. Ku dňu predkladania stanoviska účtovná závierka  
nebola overená audítorom. 
 
ZÁVEREČNÝ VÝROK : 
 
Na základe vykonaného zhodnotenia dosiahnutých príjmov a čerpania výdavkov  
a skutočností hospodárenia obce, odporúčam obecnému zastupiteľstvu záverečný 
účet prerokovať a uzavrieť s výrokom: 
 
„Obecné zastupiteľstvo celoročné hospodárenie obce Hertník – záverečný 
účet za rok 2015 schvaľuje bez výhrad“.   
 
 
V Hertníku, 
31. 03. 2016 
 
 
 
 
 
       ...................................................... 
           Ing. Dr. Matúš Pataky 
          hlavný kontrolór obce 


