
      

 

 
PROEKO s.r.o. 

Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 
Tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083 

E-mail: proeko@proeko.sk 
Web: www.proeko.sk 

 

 

 
 

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár: 

ONLINE: Záverečný účet obcí, miest a VÚC 
za rok 2019 a odborné stanovisko hlavného 
kontrolóra + konzultačný seminár 

seminár plný otázok a odpovedí z praxe posledných rokov 

 
12. júna 2020    09.00 – 13.00 hod.   

 
 
 

Seminár prebieha plnohodnotnou online formou cez platformu ZOOM, stačí Vám 
iba počítač a internetové pripojenie. E-mailom dostanete pracovný materiál a odkaz 
na vstup do virtuálnej miestnosti školenia. Počas celého priebehu seminára máte 
možnosť sledovať lektora ako aj jeho prezentáciu a prostredníctvom chatu klásť 
otázky, na ktoré vám odpovedá. Podrobnosti nájdete v organizačných pokynoch. 

BONUS navyše: Zo seminára budete mať k dispozícii videozáznam. 
 

 

Lektor:  

JUDr. Jozef Sýkora, MBA 
kontrolór z praxe, interný kontrolór v niektorých organizáciách štátnej a ústrednej štátnej správy 
a samosprávy. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a v oblasti finančnej kontroly 
poskytuje metodickú pomoc, tému finančnej kontroly aktívne prednáša. Je vyhľadávaným lektorom 
účastníkmi našich seminárov. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. 
 
 

Ďalšie úspešné pokračovanie v téme praktického výkonu finančnej kontroly s lektorom JUDr. 
Jozefom Sýkorom, ktorý je vysoko kladne hodnotený účastníkmi našich seminárov.  
 

 
 

Účastníci obdržia pracovné materiály v elektronickej forme. 

mailto:proeko@proeko.sk


Téma online seminára sa tentoraz venuje oblasti územnej samosprávy obcí a miest so 
zameraním na spracovanie súhrnného materiálu – záverečného účtu za rok 2019 
v zmysle rozpočtových pravidiel. Seminár sa venuje téme, ktorá je aktuálna v týchto 
mesiacoch v územnej samospráve a obsahuje odpovede na časté otázky z praxe z radov 
ekonómov a rozpočtárov v samospráve. Účastníci  sa môžu s lektorom poradiť k návrhu 
spracovania a k spôsobu jeho zverejnenia, či zákonného predkladania. 

Rovnako môže účastníkov zaujímať aj forma videokonferencie zastupiteľstva 
a povinnosti, ktoré vyplývajú pri predložení návrhu záverečného účtu (v zmysle zákona 
o obecnom zriadení). 

Lektor sa zaoberá odporúčaniami do praxe a tiež povinnými formálnymi náležitosťami 
vo vzťahu k spracovaniu jeho návrhu. Bližšie je rozoberaná formálna správnosť návrhu 
záverečného účtu, zákonná stránka jeho spracovania, potreba zostavenia odborného 
stanoviska hlavného kontrolóra obce, úplnosť návrhu záverečného účtu a 
opodstatnenosť a zodpovednosť za zostavenie návrhu záverečného účtu. Lektor sa 
venuje tiež oblasti zostavenia návrhu záverečného účtu v časovej rovine a teda, či je 
potrebné návrh záverečného účtu spracovať a zastupiteľstvu predložiť do konca júna 
2020? 

Bližšie tematicky reaguje na zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a tiež zákon č. 431/2002 
Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
a dôležitý ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v platnom znení. 
Téma online seminára sa zaoberá aj pripomienkovým konaním zo strany občanov 
a verejnosti a povinnostiam preverenia opodstatnenosti týchto pripomienok.  

Online seminár je vhodný aj pre hlavných kontrolórov miest, obcí a vyšších územných 
celkov a to za účelom spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu. 
Lektor ochotne pomôže i novým kontrolórom so spracovaním stanoviska formou 
konzultačného servisu otázok a odpovedí. 

 

Lektor odpovedá na časté zaujímavé otázky a to napríklad: 

• Musí byť aj v aktuálnom mimoriadnom čase spracovaný záverečný účet do konca júna 
2020? Musí byť záverečný účet aj povinne schválený v tomto čase? 

• Ako správne zverejniť jeho návrh? 
• Kto je zodpovedný za jeho zostavenie? 
• Overí sa záverečný účet základnou finančnou kontrolou? 
• Má obsahovať záverečný účet aj vzťahy s našou obchodnou spoločnosťou? 
• Musí obsahovať aj prílohy? 
• Ak obec poskytla dotácie, treba ich rozpísať detailne? 
• Treba priložiť k záverečnému účtu aj účtovnú závierku? 
• Čo sa všetko započítava do dlhu obce? 
• Je súčasťou dlhu obce aj leasing alebo výpožička stroja? 
• Ako vplývajú finančné operácie na výsledok hospodárenia? 
• Kto všetko môže namietať návrh záverečného účtu a pripomienkovať ho? 
 
 
 



Cieľová skupina: zamestnanci obecného úradu (rozpočtári, ekonómovia), mestské 
úrady, vedúci zamestnanci a starostovia obcí, hlavní kontrolóri obcí, miest a vyšších 
územných celkov. 

                  Legislatívna úprava: ústavný zákon č. 493/2011 Z. z., zákon č. 583/2004 Z. z., zákon  č.    
369/1990 Zb., zákon č. 357/2015 Z. z. a zákon č. 431/2002 Z. z.  

 
 

 PROGRAM 
 

1. Návrh záverečného účtu za rok 2019 
2. Náležitosti návrhu záverečného účtu 
3. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce 
4. Časté kontrolné zistenia z praxe posledných rokov 
5. Odporúčania lektora 
6. Otázky z praxe  
7. Otázky účastníkov 
8. Diskusia a záver 

 
 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 
 
 

TECHNICKÉ POŽIADAVKY: 
Počítač, smartphone alebo tablet so stabilným pripojením na internet 
s možnosťou prehrávania zvuku (reproduktory alebo slúchadlá). 

Online seminár bude prebiehať prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM. 
ZOOM je lídrom v modernej podnikovej video komunikácii, s jednoduchou, spoľahlivou 
cloud platformou pre video a audio konferencie, spoluprácu, chat a webináre naprieč 
mobilnými zariadeniami, počítačmi, telefónmi a room systémami. Pri našich online 
seminároch používame všetky dostupné ochranné prostriedky na dosiahnutie 
maximálnej možnej bezpečnosti videokonferencie. Pripojenie na online seminár 
je možné aj cez internetový prehliadač, bez potreby inštalácie softvéru. 

Pripojenie do platformy si môžete otestovať na odkaze https://zoom.us/test 

Pred online seminárom od nás dostanete e-mailom pracovný materiál a odkaz na vstup 
do virtuálnej miestnosti školenia s podrobnými inštrukciami. Otázky môžete počas 
online seminára klásť lektorovi prostredníctvom chatu v reálnom čase.  
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM:  

  08.30 – 09.00   Technická príprava účastníkov na online prezentáciu 
  09.00 – 13.00  Odborný program s 1 prestávkou 

                                            (konzultácie od 11.30 hod.) 

https://zoom.us/test


 
INFORMÁCIE:   Mgr. Andrej Paholík 

tel.: 02/65 45 63 61, 0905 012 084 
e-mail: proeko@proeko.sk 

 
PRIHLASOVANIE: Prihlásiť sa môžete online na www.proeko.sk/seminare 

alebo vyplnenú záväznú prihlášku (posledná strana tejto 
pozvánky) zaslať e-mailom, poštou alebo faxom najneskôr 
5 dní pred začiatkom online seminára. 

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK 
  

ORGANIZÁTOR:   PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava 841 06  
IČO: 35900831       DIČ: 2021906678       IČ DPH: SK2021906678 
zap. v OR Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 33195/B 

 
 

Účastnícky poplatok podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách je stanovený vo výške: 

 59,- € s DPH 
  

V cene je zahrnutý pracovný materiál v elektronickej forme, organizačné náklady a DPH. 
Poplatok je potrebné uhradiť vopred ako zálohovú platbu najneskôr 2 dni pred 
seminárom v prospech nasledujúceho účtu:  

 

IBAN: SK07 1100 0000 0026 2918 0140 
SWIFT: TATRSKBX    

Variabilný symbol: 12062020 
 

Pri uhrádzaní platby uveďte, prosím, bezpodmienečne správny variabilný symbol, 
ktorým je dátum konania seminára. V prípade nesprávneho VS nebudeme vedieť Vašu 
platbu identifikovať. 

Táto pozvánka slúži objednávateľovi ako informačný doklad pre zálohovú platbu. 
Zálohové faktúry nevystavujeme. Vyúčtovaciu faktúru Vám zašleme poštou. 

 

 

OBCHODNÉ PODMIENKY 
 

Úplné všeobecné obchodné podmienky nájdete na: www.proeko.sk/podmienky 
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Zaslaním záväznej prihlášky vzniká medzi odberateľom a dodávateľom obchodný vzťah 
v zmysle Obchodného zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka.  

Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť seminár, zmeniť alebo presunúť termín 
seminára.  

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si 
organizátor vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške, aj 
napriek neúčasti na seminári. Odhlásenie v deň konania seminára bude 
považované za bezpredmetné a účastnícky poplatok bude vyfakturovaný v plnej 
výške, a to aj v prípade, že účastnícky poplatok nebol vopred uhradený (bez 
ohľadu na zvolený spôsob platby). 

 

 

záväznú prihlášku nájdete na nasledujúcej strane 

 

  



ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
  

 
E-mailujte, faxujte alebo zašlite na adresu: 

PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 48 
Tel.:  02/65 45 63 61, 0903 403 083, Fax: 02/65 45 63 62 

E-mail: proeko@proeko.sk 
 
 
Názov seminára:   ONLINE: Záverečný účet obcí, miest a VÚC za rok 2019   

a odborné stanovisko hlavného kontrolóra + 
konzultačný seminár 

 
Dátum a čas konania:  12.6.2020  od 9.00 – 13.00 hod.  

 
Upozornenie: Pracovný materiál bude účastníkom semináru posielaný elektronicky, preto Vás prosíme 
o dôsledné vyplnenie kolónky: „E-mail“ všetkých prihlásených účastníkov. Ďakujeme. 
 

Priezvisko Meno, titul E-mail 

   

   

   

   

   

   

Spolu k úhrade:                                                                                              Vaše č. účtu 
(IBAN):                                                                                                                                                                                                                             

Názov organizácie: 
 
Ulica: 
 

PSČ: 
 

Mesto: 
 

IČO:  
 

DIČ: 
  

IČ DPH: 
 

Poznámka: 
 

 

Za organizáciu vybavuje 
 

Meno a priezvisko: ___________________________________ 
Tel.: _________________________ E-mail: _______________________________________________ 

 
 

 
Zaslaním záväznej prihlášky vyjadrujete svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami 
spoločnosti a so spracovaním osobných údajov. 
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