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Ing. Jana Púchla, hlavný kontrolór Obce Smolenice, SNP č. 52, 

 919 04  Smolenice 
 
 
 

Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Smolenice za rok  
2015 

 
 
V zmysle § 18 f ods. l  písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce  Smolenice  za rok 2015. 
 
Odborné stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu Obce 
Smolenice za rok 2015.  Návrh bol zverejnený dňa 02.05.2016 na  úradnej tabuli  webovej 
stránke obce. 
 

 
 

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU 
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE SMOLENICE  

 
 
1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
 
Návrh záverečného účtu Obce Smolenice za rok 2015 bol spracovaný v súlade so  zákonom č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. Návrh záverečného 
účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004  Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy v z. n. p. a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 
a školských zariadení. v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy. 
 
2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 
 
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce 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, odsek 9 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
 
3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce 
 
Obec je povinná v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu. K dňu vypracovania tohto 
stanoviska zatiaľ nebol k dispozícii výrok audítora, nakoľko uzávierka nebola ešte  overená.   
 
4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu 
 
Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: 
a) Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou 
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b) Bilanciu aktív a pasív 
c) Prehľad o stave a vývoji dlhu 
d) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta 
e) Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa 
jednotlivých 
príjemcov, ak nie sú obcou a vyšším územným celkom zverejnené iným spôsobom 
f) Hodnotenie plnenia programov obce  

 
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti návrh záverečného účtu neobsahuje, 
nakoľko obec Smolenice v roku 2014 nevykonávala podnikateľskú činnosť.  
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 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 spracovalo do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2 
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy finančne usporiadala svoje 
hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám 
a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky 
svojho rozpočtu; ďalej usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, 
rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov. 
 
Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený a schválený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol 
zostavený a schválený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Schodok 
kapitálového rozpočtu mal byť krytý prebytkom bežného rozpočtu. 
 
Zmeny rozpočtu boli počas rozpočtového roka vykonávané rozpočtovými opatreniami 
v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Schválený rozpočet bol v 
priebehu rozpočtového roka 2015 zmenený rozpočtovými opatreniami. 
 

1. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE V ROKU 2015 

 
Výsledok rozpočtového hospodárenia obce hodnotený v Záverečnom účte obce 
k 31.12.2015 je tvorený z rozdielu príjmov a výdavkov obce t.j. z bežného rozpočtu, 
kapitálového rozpočtu a z finančných operácií. Zvláštnosť tvoria finančné operácie, ktoré sú 
súčasťou schváleného rozpočtu, avšak nie sú súčasťou dosiahnutého výsledku hospodárenia 
obce. Z uvedeného dôvodu je dosiahnutý výsledok rozpočtového hospodárenia v záverečnom 
účte obce za rok 2015 hodnotený ako: 
 
Hospodársky výsledok vypočítaný z rozdielu: 
a) príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu bez finančných operácií – so 
schodkom -263 079 eur. Tento výsledok hospodárenia sa zisťuje podľa ustanovenia § 10 ods. 
3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
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b) príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií – 
s prebytkom +128 566 eur. Tento výsledok hospodárenia súhlasí s peňažných objemom 
pozostávajúcim zo zostatkov bankových účtov, pokladne, a cudzích peňazí vložených na 
finančné zábezpeky k nájomným bytom. Súhlasnosť potvrdzuje správnosť zaúčtovaných 
finančných operácií.  
 
 
Prehľad o plnení príjmov a čerpaní výdavkov v roku 2015: 
 
 
Bežný rozpočet: 

  Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Príjmy 1 580 154  1 922 041 1 819 307 

Výdavky 1 270 402  1 527 220 1 480 581 

Rozdiel bež. rozpočtu - prebytok +309 752 +394 821 +338 726 
 
 
Kapitálový rozpočet: 

 
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Príjmy 1 000  1 000 88 500 

Výdavky 280 000 792 846 690 305 

Rozdiel kap. rozpočtu - schodok -279 000  -791 846 -601 805 
 
 
Bežný a kapitálový rozpočet:  

 
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Príjmy 1 581 154 1 923 041 1 907 807 

Výdavky 1 550 402 2 320 066 2 170 886 

Rozdiel - schodok +30 752  -397 025 -263 079 
 
 
Finančné operácie: 

  Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Príjmové finančné operácie 2 691  430 123 426 147 

Výdajové finančné operácie 32 612 32 612 34 502 

Rozdiel vo fin. operáciách -29 921  +397 511 +391 645 
 
 
Celkový rozpočet: 

  Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Príjmy 1 583 845  2 353 164 2 333 954 

Výdavky 1 583 014 2 352 678 2 205 388 

Rozdiel - prebytok 832  486 +128 566 
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Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2015: 
 
Celkový objem rozpočtovaných príjmov obce dosiahol výšku 2 333 954 eur, plnenie dosiahlo 
výšku 99%. 
Najvyššiu položku pri rozpočtovaných príjmoch obce tvoria príjmy z bežného rozpočtu, ktoré 
sa naplnili sa v objeme  1 819 307 eur, ( 95%), sú tvorené z vlastných príjmov (daňových a 
nedaňových), cudzích príjmov (dotácií, transferov a grantov zo ŠR) a vlastných príjmov 
rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Smolenice. Vlastné príjmy školy boli splnené na 107% 
plnenie dosiahlo výšku 34 538 eur. 
 

a) Dôležitou položkou bežných príjmov sú podielové dane poskytnuté zo štátneho rozpočtu. 
V roku 2015 ich dosiahli výšku 797 102,62 eur, na tvorbe príjmov bežného rozpočtu sa 
podieľajú 44% a výrazne ovplyvňujú plnenie rozpočtovaných príjmov obce. 
 
b) Ďalšou dôležitou položkou príjmov sú dotácie a transfery zo štátneho rozpočtu a VUC 
poskytnuté obci vo výške 539 228,91 eur, podieľajú sa takmer 30% na plnení bežných 
príjmov. Značná časť z týchto prostriedkov vo výške 437 592 eur pripadá na krytie 
výdavkov podobe prenesených kompetencií školstva. 
 
Ďalšie dotácie zo ŠR  boli poskytnuté na matriku, vojnové hroby, stavebný úrad,  evidenciu 
obyvateľov, na komunikácie, z úradu práce na stravu v škole, voľby a verejnoprospešné 
práce. 
 
c) Vlastné príjmy obce (daňové aj nedaňové), ako jeden zo základných príjmov rozpočtu 
obce, dosiahli výšku  180 100,77 eur. 
 
Daň z majetku je tvorená daňami z nehnuteľností a to : z pozemkov, zo stavieb a z bytov a 
nebytových priestorov. Predpis dane z nehnuteľností na rok 2015 bol vo výške 147 000 eur, 
skutočný výber dane dosiahol výšku 146 144,86 eur, t.j. plnenie 100, 79%. 
 
V roku 2015 obec eviduje 1834 zdaňovacích subjektov s počtom daňovníkov 1619. 
Z celkového počtu na 357 objektov zníženú daňovú povinnosť ( dôchodcovia, ZŤP) a 39 
objektov je  oslobodených od platenia dane ( cirkevné objekty, škola, dobiehajúce 
kolaudácie...) 
 
Porovnanie rokov 2014-2015 

 
Rok 2014 2015 
Počet zdaňovacích subjektov 1847 1834 
Počet daňovníkov     1613 1619 
Znížená daňová povinnosť 336 357 
Oslobodených od dane                              50 39 
 
 
Dane za tovary a služby predstavujú dane za špecifické služby – miestne poplatky podľa 
zákona o miestnych poplatkoch ako aj platného všeobecne záväzného nariadenia obce. 
 
 
Vývoj výberu miestnych daní a poplatkov za roky 2012 – 2015 
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                                                                                                                                         v eur 
Druh dane rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 
Daň z nehnuteľností 146 212 146 212 146 212 146 144 
Za psa 2 453 2 019 1 937 2 121 
Za ubytovanie 1 945 1 919 2 052 1 896 
Za užívanie ver. priestr. 6 996 4 857 4 074 6 719 
Za komunálny odpad 82 962 4 857 89 458 89 002 
Za jadrové zariadenia 22 627 17 380 17 380 17 380 
 

 

d) Kapitálové príjmy boli  rozpočtované vo výške 1 000 eur. Skutočné plnenie dosiahlo 
objem  88 500 eur a pozostávajú z účelovej dotácie zo ŠR na rekonštrukciu kanalizácie vo 
výške 30 000 eur , odstránenie bariér ZŠ s MŠ vo výške 18 500 eur a 40 000 eur bolo 
poskytnutých na rozšírenie kapacity MŠ o jednu triedu. 
 
Čerpanie výdavkov  
 
Čerpanie celkových výdavkov k 31.12.2015 dosiahlo výšku 2 205 388 eur, čo predstavuje 
navýšenie o 622 374 eur v porovnaní s pôvodne  schváleným rozpočtom. 
 
Z celkových bežných výdavkov pripadá na krytie výdavkov obce čiastka 772 083 eur a na 
krytie výdavkov ZŠ s MŠ Smolenice 708 498 eur.  
 
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej rozpočtovej klasifikácie 
k 31.12.2015: 
 
Výdavky na obec                              277 306,4  eur 
Na finančná a rozpočtovú oblasť       25 029,38 eur 
Všeobecné služby (matrika..)              8 962,73 eur     
Všeobecné verejné služby                   1 280,00 eur 
Transakcie verejného dlhu                 28 870,00 eur 
Civilná obrana                                         241,20 eur 
Ochrana  pred požiarmi                        3 048,26 eur 
Výstavba                                               6 000,34 eur 
Cestná doprava                                     7 398,13 eur 
Cestovný ruch                                     13 832,37 eur 
Nakladanie s odpadmi                         84 773,91 eur 
Nakladanie s odpadmi a vodami           1 751,28 eur 
Rozvoj obcí                                         26 632,09 eur 
Verejné osvetlenie                               27 724,12 eur 
Bývanie a občianska vybavenosť        11 404,31 eur 
Všeobecná starostlivosť                      13 400,36 eur 
Rekreačné a športové služby               19 103,67 eur 
Kultúrne služby                                   33 740,27 eur 
Vysielacie a vydavateľské služby         1 392,79 eur 
Náboženské a iné spoločenské služb  19 277,12 eur 
Predprimárne vzdelávanie                  75 126,60 eur  - dotácia Lienka 
Primárne vzdelávanie                         85 729,84 eur 
Sociálna pomoc v hmotnej núdzi              57,66 eur 
Bežné výdavky obce                             772 083 eur  
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Do výdavkov obce sa ďalej započítavajú aj dotácie, ktoré obec poskytla zo svojho rozpočtu na 
určený účel pre ZŠ s MŠ Smolenice, ako originálne kompetencie vo výške 265 815,59 eur 
na krytie výdavkov súvisiacich: 
 

- s prevádzkou MŠ,  školského klubu a školskej jedálne 
 

V rámci prenesených kompetencií škola v roku 2015 hospodárila s finančnými prostriedkami 
poskytnutými zo ŠR vo výške 442 682,62 eur. 
 
 
Kapitálové výdavky 
 

 
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Príjmy 1 000  1 000 88 500 

Výdavky 280 000 792 846 690 305 

Rozdiel kap. rozpočtu - schodok -279 000  -791 846 -601 805 
 
Plnenie rozpočtu v oblasti kapitálových príjmov je vo výške 1 000 eur, kapitálové výdavky 
v sledovanom období vykazujú plnenie vo výške 690 305 eur. Schodok kapitálového rozpočtu 
bol krytý prebytkom z bežného rozpočtu a zostatkami finančných prostriedkov z minulých 
rokov čo je v súlade s § 10 ods.7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
podľa ktorého:  „Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový, 

kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami 

finančných prostriedkov obce alebo vyššieho územného celku z minulých rokov, alebo je tento 

schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku.“ 

 
 
Výsledok  hospodárenia 
 

  Schválený rozpočet  Upravený rozpočet Skutočnosť 

Bežný rozpočet 309 752 394 821 338 726 

Kapitálový rozpočet -279 000 -791 846 -601 805 

Finančné operácie -29 921 397 511 391 645 

Vylúčenie z prebytku  0 0 312 

Výsledok hospodárenia 831 486 128 254 
 
 

 

Obec dosiahla:  
 
prebytok bežného rozpočtu           +338 726 eur  
schodok kapitálového rozpočtu    – 601 805 eur 
________________________________________ 
 
výsledok hospodárenia                  -263 079 eur 
 
Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je schodok vo výške – 263 079 eur. 
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Schodok rozpočtového hospodárenia obec usporiadala z finančných operácií. Po vysporiadaní 
schodku je zostatok finančných operácií vo výške +128 566 eur.  
 

Vykazovaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b)a c) a § 10 ods.3 
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. 
p. a podľa opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 
účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, 
štátne fondy, obce a VÚC. 
 
Z prebytku rozpočtu obce pri jeho vysporiadaní podľa § 16 ods. 6 zákona  o rozpočtových  
pravidlách územnej samosprávy  boli vylúčené nevyčerpané účelovo určené prostriedky 
poskytnuté  v predchádzajúcom  rozpočtovom roku zo ŠR, nakoľko použitie príspevkov 
a dotácií podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so ŠR. 
 
 
Týka sa  nedočerpaných dotácií : 
 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky 
(dopravné – škola) poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku 
vo výške 64,51 eur 

- nevyčerpané prostriedky z účelovej dotácie určenej na rekonštrukciu 
a napojenie kanalizácie ZŠ vo výške 247,73 eur  
  

Návrh na použitie  prebytku hospodárenia za rok 2015 v objeme 128 254 eur  je súčasťou 
návrhu záverečného účtu. 
 

Návrh pre obecné zastupiteľstvo:   
 
Podľa príslušných ustanovení § 15 a 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy „o použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Obecné 
zastupiteľstvo rovnako rozhoduje aj o použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe 
vysporiadania schodku pri prerokúvaní záverečného účtu obce.“ 
 
Odporúčam celý prebytok hospodárenia za rok 2015 previesť do rezervného fondu roku 
2016. 
 
 
2. BILANCIA AKTÍV A PASÍV 
 
Bilancia vybraných aktív a pasív – porovnanie: 

Súvahová položka 
Stav na konci 
obdobia v € 

 Stav na konci 
obdobia v € Rozdiel 

AKTÍVA 31.12.2014  31.12.2015 2014-2015 

Majetok spolu 4 157 933,73    4 593 673,71 435 739,98  
Neobežný majetok spolu        3 832 510,54    4 305 630,62 473 120,00 
z toho Dlhodobý nehmotný majetok               1 275,92    623,92          -652,03 
z toho Dlhodobý hmotný majetok 3 098 299,54  3 572 071,62 473 772,08 
z toho Dlhodobý finančný majetok           732 935,08    732 935,08 - 
Obežný majetok spolu 325 353,59  287 971,09 -37 382,50  
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z toho Zúčtovanie medzi subjektmi VS 64 766,58 64 772,95 -6,37  
z toho Dlhodobé pohľadávky                            0                               0                          -      
z toho Krátkodobé pohľadávky                50 094,78   26 703,90  -23 390,88 
z toho Finančné účty  210 492,23          196 494, 24 -13 997,99 

PASÍVA 
      

Vlastné imanie a záväzky spolu 4 157 933,73       4 593 673,71 435 739,98  
Vlastné imanie  2 769 254,41       3 078 051,37 308 796,96 
z toho Oceňovacie rozdiely  0   0 -  
z toho Výsledok hospodárenia  2 769 254,41 3 078 051,37 308 796,96 
Záväzky 932 597,06  1 083 093,81 150 496,75  
Rezervy  2200,00            3 133,00 933,00 
z toho Dlhodobé záväzky 751 668,77          749 598,18 -2 071,59 
z toho Krátkodobé záväzky 168 225,51 5 031,63 -163 193,88 
z toho Bankové úvery a výpomoci 10 379,70 325 018,76 -314 639,06 
 
 

Údaje v tabuľke ukazujú vývoj vybraných položiek aktív a pasív v priebehu účtovného roka.  
Z tabuľky je zrejmé, že v priebehu roka došlo k nárastu aktív.  Zvýšil sa dlhodobý hmotný 
majetok o 473 772,08 eur. K zvýšeniu  prispeli tieto prírastky:  
 
Účet 021-stavby : nová trieda, kanalizácia a WC v ZŠ s MŠ, autobusové zastávky, žľaby na                    
Trnavskej ulici a vyústenie žľabov 
Účet 083-dopravné prostriedky: automobil Yeti 
Účet 042-obstranie dlhodobého majetku : nedokončené investície 
V pasívach sa znížili dlhodobé záväzky aj  krátkodobé záväzky. Krátkodobé záväzky vo 
výške 5 031,63 sú neuhradené faktúry k 31.12.2015.  
Nárast bol zaznamenaný v bankových úveroch, ktorý nastal v dôsledku prijatia 
preklenovanieho úveru prijatého na predfinancovanie projektu, ktorý sa týkal verejného 
osvetlenia v obci. 
 
3. DOTÁCIE Z ROZPOČTU OBCE 

 

Do výdavkov obce sú ďalej zahrnuté aj transfery, ktoré obec poskytla zo svojho rozpočtu 
účelovo na podporu a rozvoj činností jednotlivých subjektov – právnických osôb, ktoré 
o poskytnutie dotácie požiadali. 
 
 

Obec v roku 2015 poskytla zo svojho rozpočtu dotácie žiadateľom v zmysle  VZN č. 48/2013 
O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce, schválené uznesením č. XXI/12 zo dňa 
16.12.2013. 
Dotácie z rozpočtu obce  na rok 2015 pre organizácie boli rozpočtované ako Kultúrno - 
spoločenské a športové podujatia súhrnnou sumou vo výške 15 951,- eur. Jednotlivým 
organizáciám boli schválené  prostriedky rozdelené uznesením číslo III/6 zo dňa 09.04.2015.  
V priebehu rozpočtového roka boli dotácie navýšené nasledovným  organizáciám:  
 

1. Jednota dôchodcov  - uznesenie č. V/8 zo dňa 13.08. 2015 (rozpočtové opatrenie č. 4) 
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2. ZO SZCH  - uznesenie č. VIII/9 zo dňa 10.12. 2015 (rozpočtové opatrenie č. 7) 
 

Skutočné čerpanie k 31.12.2015 bolo zaznamenané vo výške 14060,38 €, t.j. na 99,37% 
 
Tab. č. 1 : Dotácie poskytnuté v roku 2015 (okrem OŠK) 

Poradové 
číslo 

Názov žiadateľa dotácie Schválený 
rozpočet v 
€  

Upravený 
rozpočet v 
€ 

1. OZ Záruby 0,- 500,- 

2. Klub amerického futbalu 0,- 1500,- 

3. Farský úrad 0,- 3300,- 

4. OZ Naše Smolenice 0,- 150,- 

5. Slovenský červený kríž 0,- 500,- 

6. SZ protifaš. bojovníkov 0,- 150,- 

7. Jednota dôchodcov 0,- 200+100,- 

8. ZO SZZ 0,- 600,- 

9. ŠK DRAKO 0,- 1000,- 

10. Cyklistický klub 0,- 3000,- 

11. ZO SZCH 0,- 600+ 1500,- 

12. Šachový klub 0,-      150,- 

13. PZ Driny 0,-       400,- 

14. Smolenická Čerešenka 0,-        500,- 
 

 

 

Samostatnú položku v rozpočte obce tvorí dotácia pre Obecný športový klub Smolenice. 
Pôvodne schválená dotácia pre OŠK bola vo výške 9600 eur. 
Skutočné čerpanie k 31.12.2015 dosiahlo hodnotu 13 600 eur. Mimoriadne navýšenie dotácie 
určenej na prevádzku klubu vo výške 4 000 eur bolo schválené obecným zastupiteľstvom 
uznesením č. IX/5–8c dňa 21.12.2015.   
 
4. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU 
 
poskytovateľ úveru účel  zost. k 31.12.2015 splatnosť 
Prima banka výstavba  nájomných 

bytov 
710 678,24 2033 

VÚB banka predfin. projektu 
obnova VO v obci 

280 105,00 2016 

VÚB banka inv. požiarna 
zbrojnica 

     1 968,00 30.04.2016 
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K 31.12.2014 obec eviduje bankové úvery a dlhodobé záväzky ( ŠFRB) spolu vo výške 
710 678,24 eur. 
V roku 2003 bol obci poskytnutý investičný úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania 
prostredníctvom  Prima banky  na výstavbu obecných nájomných bytov, ktorý má obec 
splácať po dobu 30 rokov v 360 mesačných splátkach. 
Splatená istina v roku 2015 podľa obratov na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky a podľa 
výsledkov záverečného účtu dosiahla výšku 26 737,70 a splátky úrokov boli zaznamenané vo 
výške 28 870,22. Splátky úveru sú hradené z nájomného, ktoré platia nájomníci v obecných 
nájomných bytoch.  
 
V roku 2010 bol poskytnutý investičný účelový úver z VÚB banky na rekonštrukciu požiarnej 
zbrojnice vo výške 38 200 eur na 5 rokov v 60 mesačných splátkach.   
Zostatok úveru k 31.12. 2015 bol vo výške 1 968 eur, k dňu vypracovania stanoviska bol úver 
splatený.   
 
V roku 2015 bola uzatvorená Zmluva o autokredite, ktorej predmetom je kúpa motorového 
vozidla Škoda YETI vo výške 16 492,50 eur so splatnosťou 31.12.2018. 
Kúpna cena predmetu financovania bola 21 990 eur, akontácia bola zaplatená vo výške 
5 497,50 eur.  
 
5. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 

 
Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie. 
 
6. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH PODĽA JEDNOTLIVÝCH 
PRÍJEMCOV  
 
Obec neeviduje poskytnuté záruky. 
 
7. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI 
 
Obec nerealizuje podnikateľskú činnosť. 
 
 
 
C. ZÁVER 
 

Návrh záverečného účtu Obce Smolenice za rok 2015 je spracovaný v súlade 
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona. 
 
Návrh záverečného účtu Obce Smolenice za rok 2015 v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom 
zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol  predložený 
na verejnú diskusiu zverejnením na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce, aby sa 
k nemu mohli vyjadriť obyvatelia obce. Ku dňu spracovania odborného stanoviska neboli 
predložené pripomienky alebo námietky obyvateľov obce.  
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V čase spracovania stanoviska k záverečnému účtu obce nebola spracovaná  správa audítora o 
overení riadnej účtovnej uzávierky za rok 2015.  
V hodnotenom období roku 2015 dosiahla obec Smolenice prebytok rozpočtu vo výške 
128 254 eur. Prebytok je navrhnutý použiť na tvorbu rezervného fondu v zmysle § 16 ods. 6 
zákona č. 583/2004. 
 
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy odporúčam 
obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť Návrh záverečného účtu Obce Smolenice  za rok 2015 
výrokom,  
        

 
celoročné hospodárenie obce Smolenice a záverečný účet obce za rok 2015 

 
s a    s c h v a ľ u j e     b e z     v ý h r a d  

 
 
 
 

Smolenice, dňa  13. 06. 2016 
                                                                                                                  ................................ 

                          Ing. Jana Púchla 
                      hlavný kontrolór obce 


