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Obecné zastupiteľstvo v obci Úhorná
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2021
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Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Úhorná
za rok 2021
V zmysle § 18 f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
predkladám odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu Obce Úhorná za rok 2021
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Úhorná rok 2021 (ďalej len stanovisko) som spracoval na
základe predloženého návrhu Záverečného účtu Obce Úhorná za rok 2021 (ďalej len záverečný účet), ktorý bol
zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 18.05.2022, ako aj na základe finančných a účtovných výkazov, najmä
výkazov Súvaha k 31.12.2021, Výkaz ziskov a strát k 31.12.2021, poznámok k účtovnej závierke k 31.12.2021
a Finančného výkazu o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy zostaveného k 31.12.2021.
A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Pri spracovaní stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu Záverečného účtu Obce Úhorná za
rok 2021 z dvoch hľadísk:
1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh Záverečného účtu Obce Úhorná za rok 2021 bol spracovaný v súlade so zákonom 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy). Zohľadňuje taktiež ustanovenia
zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, ako aj zákona
č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov a iné súvisiace právne predpisy.
1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli OcÚ, ako aj verejnej diskusii obce, v súlade
s § 9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §16 ods. 9 zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zákonom stanovenej 15 dňovej lehote pred jeho schválením.
1.3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
Obec Úhorná v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je povinná dať si
overiť účtovnú závierku podľa § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej
len zákon o účtovníctve) audítorovi do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje
a podľa zákona o obecnom zriadení § 9 ods. 4 ju overí audítor.
2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu obce
Predložený návrh Záverečného účtu Obce Úhorná bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona v, v súlade
s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu.
B. SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Obec Úhorná podľa § 16 ods. 1 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy po skončení rozpočtového roka
údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu obce. V súlade s § 16 ods. 2
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citovaného zákona finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom a
štátnemu rozpočtu. Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné oblasti podľa § 16 ods. 5 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 citovaného
zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v zmysle opatrenia MF SR z 9. júna 2021 č. MF-005799/2021-421,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 8.decembra 2004 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 obsahuje bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave
a vývoji dlhu.
1. Údaje o plnení rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo Obce Úhorná schválilo rozpočet na rok 2021. Rozpočet na rok 2021 bol zostavený
v zmysle § 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a jeho vnútorné členenie bolo v súlade
s týmto zákonom. Rozpočet podľa Operatívnej evidencie o rozpočtových opatreniach za rok 2021, ktorú ukladá
obci viesť § 14 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách v priebehu roka 2021 bol upravovaný. Rozpočet pre
rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný.
Plnenie príjmov a výdavkov:
Rozpočet celkom
Príjmy celkom

Rozpočet
(v €)

Upravený rozpočet
(v €)

Plnenie
(v €)

45 620,00

100 844,65

100 334,23

45 620,00
0,00

100 844,65
0,00

92 225,16
8 109,07

Bežný rozpočet
Bežné príjmy
Bežné výdavky
HV – prebytok

45 620,00
45 620,00
0,00

57 160,91
58 391,93
1 231,02

57 160,49
49 772,44
7 388,05

Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
HV – schodok

45 620,00
45 620,00
0,00

0,00
42 452,72
-42 452,00

0,00
42 452,72
-42 452,72

Výdavky celkom
HV - prebytok
z toho

Finančné operácie (FO)
Finančné príjmy
Finančné výdavky
HV – prebytok

0
0,00
0,00
0,00

0
43 173,74
0,00
43 173,74

0
43 173,74
0,00
43 173,74

Obec Úhorná vykazuje výsledok rozpočtového hospodárenia v roku 2021 schodok vo výške
-35 064,67 € (prebytok bežného rozpočtu + schodok kapitálového rozpočtu = schodok rozpočtu Obce Úhorná).
K schodku rozpočtového hospodárenia sa pripočíta prebytok finančných operácií vo výške 43 173,74 €. Celkový
prebytok obce bol vo výške 8 109,07€ .
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Plnenie rozpočtu celkových príjmov.
1.1.1.Bežný rozpočet
Bežné príjmy

Upravený
rozpočet
2021
39 640,00

v €

Výnos dane z príjmov

Skutočnosť
k 31.12.2021
39 638,13

Daňové príjmy

6 690,00

6 631,90

Príjmy z podnikania

370,00

22,13

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

406,00

307,44

Iné nedaňové príjmy

304,00

304,00

Tuzemské bežné granty a transfery:

10 260,91

10 256,89

Spolu bežné príjmy

57 670,91

57 160,49

Upravený
rozpočet
2021

Skutočnosť
k 31.12.2021

34 486 ,00

27 471,19

909,00
2 891,02

447,26
2 887,80

Civilná ochrana – Covid 19
Ochrana pred požiarmi

138,00
194,00

138,00
102,18

Všeobecná pracovná oblasť

126,00

126,00

1 200,00

833,36

8 155,00
1 200,00
270,00

7 777,44
952,12
264,48

Bežné výdaje

v €

Výdavky verejnej správy - Obecný úrad + odmeny poslancov
Finančná a rozpočtová oblasť
Rámcové plánovanie a štatistické služby

Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Verejné osvetlenie
Vysielacie a vydavateľské služby
Nabož. a iné spol.služby

134,00

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
Bežné výdavky celkom

83,70

8 688,91

8 688,91

58 391,93

49 772,44

Upravený
rozpočet 2021

Skutočnosť
k 31.12.2021

1.1.2. Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy

v €

717 002 46 R – Rekonštrukcia a modernizácia
717 002 52 R – Rekonštrukcia a modernizácia
Spolu kapitálové príjmy
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitálové výdavky

Upravený
rozpočet 2021
11 267,09

v€

717 002 46 R – Rekonštrukcia a modernizácia
717 002 52 R – Rekonštrukcia a modernizácia

31 185,63
42 452,72

S P OL U – kapitálové výdavky:

Skutočnosť
k 31.12.2021
11 267,09
31 185,63
42 452,72

Kapitálové príjmy a výdavky boli rozpočtované v roku 2021 úpravou schváleného rozpočtu.
1.1.3. Finančné operácie

Finančné operácie príjmy
453

131K R

454001 46

R

v€

Prostriedky z predchádzajúcich rezervných fondov obce
Prostriedky z predchádzajúcich rezervných fondov obce

Upravený
rozpočet 2021
721,02

Skutočnosť
k 31.12.2021
721,02

11 267,09

11 267,09

450

Spolu - z ostatných finančných operácií

11 988,11

11 988,11

514
510

52 R Krátkodobý
Spolu finančné operácie - príjmy ( tuzemské úvery, pôžičky a návratné
finančné výpomoci )

31 185,63

31 185,63

43 173,74

43 173,74

Finančné operácie výdaje

v€

Finančné operácie výdaje celkom

Upravený
rozpočet 2021
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2021
0,00

1.2. Hospodárenie obce:
Hospodárenie obce za rok 2021 je priaznivé, obec hospodárila s prebytkom, čím vytvorila zdroje na rozdelenie
prebytku do rezervného fondu a na plnenie verejnoprospešných úloh. Šetrila na výdavkoch, zabezpečila
maximálne plnenie príjmovej časti rozpočtu a dosiahla priaznivý vývoj v ukazovateľoch finančnej samostatnosti.
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 je výsledkom rozpočtového
hospodárenia schodok vo výške -35 064,67 €.
Prebytok /schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet – prebytok

57 160,49
49 772,44
7 388,05

Kapitálové príjmy spolu

0,00
42 452,72
-42 452,72
-35 064,61

Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
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Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
Upravený prebytok /schodok bežného
a kapitálového rozpočtu
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPLOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

43 173,74
0,00
43 173,74
-35 064,61
100 334,23
92 225,16
8 109,07
721,02
7 388,05

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2021 vo výške 7 388,05 € navrhujem previesť do rezervného
fondu po schválení Záverečného účtu Obecným zastupiteľstvom Obce Úhorná.
1.3.Finančné usporiadanie vzťahov voči ŠR
a) štátnemu rozpočtu
b) rozpočtom iných obcí – Spoločný stavebný úrad
c) rozpočtom VÚC.
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec finančne usporiadala svoje
hospodárenie vrátane finančných vzťahov k založeným právnickým osobám, a právnickým osobám, ktorým obec
poskytla finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, rozpočtu inej obci - Spoločný stavebný úrad Mníšek nad
Hnilcom a k rozpočtu VÚC – Košice.
2. Prehľad o stave a vývoji dlhu, záväzkoch a pohľadávkach
Obec k 31.12.2021 neeviduje žiadne úverové zaťaženie. Obec neeviduje záväzky po lehote splatnosti.
V roku 2021 obec neposkytla žiadne záruky.
Obec však má k 31.12.2021 záväzok vo výške 1 988 €, ako návratnú finančnú výpomoc z MF SR , ktorú začne
splácať v roku 2024.
2.1. Prehľad o záväzkoch k 31.12.2021
Skutočnosť k 31.12.2021

Názov

35 428,60

Záväzky celkom
z toho:
Rezervy

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky – SF / ZS k 01.01.2021, prírastky – povinný prídel - 0,6
% /.
Krátkodobé záväzky k 31.12.2021 – dodávatelia, zamestnanci, poistenie,
DÚ, ŠR.
Bankové úvery a výpomoci
.
2.2. Prehľad o pohľadávkach k 31.12.2021

0,00

Obec evidovala k 31.12.2021 krátkodobé pohľadávky vo výške 3,03 €:
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223,61
2 031,36
1 988,00

Obec Úhorná neuplatňovala v roku 2021 zásadu opatrnosti – prechodné zníženie hodnoty pohľadávok a
nevytvorila k pohľadávkam podľa doby splatnosti z minulých období opravnú položku podľa § 18 ods. 12 až 14
Postupov účtovania v podvojnom účtovníctve. Obec má vypracované Zásady pre tvorbu a účtovanie opravných
položiek.
2.3. Bilancia aktív a pasív je v súlade s § 7 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Záverečný účet obce obsahuje aj prehľadnú bilanciu aktív a pasív, ktorá je vyrovnaná na strane aktív aj
pasív. Vykázaná hodnota aktív a pasív potvrdzuje, že Obec Úhorná disponuje dlhodobým hmotným majetkom,
pozemkami a obežným majetkom. Jednou z prvoradých úloh je zabezpečiť náležitú starostlivosť o zverený
majetok a jeho hospodárne využitie a vynakladanie v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. O hospodárení s
majetkom obce tak, aby rozpočet obce a vlastné príjmy obce boli i naďalej plnené aj z aktívneho využívania
majetku, všetkých budov, stavieb, strojov a zariadení v majetku obce.
2.4. Údaje o nákladoch a výnosoch hlavnej činnosti
Účtovný hospodársky výsledok sa zisťuje v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. O účtovníctve v znení
neskorších predpisov a §11 Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 ROPO a obcí – ako rozdiel výnosov
účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5. Konečné stavy týchto
účtov sa uzavreli na účet výsledku hospodárenia. Preúčtovaním konečného zostatku účtu výsledku hospodárenia
sa uzavreli účtovné knihy.
C. ZÁVER
Stanovisko k návrhu záverečného účtu je spracované na základe predložených účtovných výkazov, z nich
vychádza. Účtovná závierka za rok 2021 vyjadruje vo významných súvislostiach finančnú situáciu Obce Úhorná
k 31.12.2021 a výsledok rozpočtového hospodárenia je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov.
Výsledky hospodárenia Obce Úhorná za rok 2021, z nich vypracovaný návrh na schválenie záverečného účtu
a na finančné usporiadanie výsledkov rozpočtového hospodárenia, odporúčam Obecnému zastupiteľstvu
k 31.12.2021.
schváliť
Ing. Jozef Timko
hlavný kontrolór obce
Úhorná, 22. 06. 2022
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