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ODBORNÉ STANOVISKO  

hlavného kontrolóra obce Jalovec k záverečného účtu obce Jalovec 

za rok 2021 

 

V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov (ďalej len v „z.n.p.“) predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečnému účtu Obce Jalovec 
za rok 2021, ktoré hlavný kontrolór obce vypracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu 
obce za rok 2021 a na základe finančných a účtovných výkazov vyhotovených obcou k 31.12.2021. 

Predkladané stanovisko vychádza z vlastnej analýzy dosiahnutých príjmov a čerpania výdavkov 
obce. Vykazované príjmy a výdavky boli overené v hlavnej knihe hospodárenia a porovnané s rozpočtom 
obce za rok 2021. 

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu 

záverečného účtu z dvoch hľadísk: 

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu 

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Návrh záverečného účtu za rok 2021 bol spracovaný v súlade s ust. § 16 Zák. č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v „z. n. p.“ a je  

predkladaný na prerokovanie do obecného zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote, t. j. najneskôr do 

šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka v súlade s ust. § 16 ods. 12 cit. zákona. 

1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 

1. Návrh záverečného účtu za rok 2021 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na 
internetovej stránke obce dňa 30.05.2022 v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 
dní pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve v súlade s ust. § 16 ods. 9 Zákona o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ust. § 9 ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v „z.n.p.“. 

1.3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce 

Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy si splnila 
povinnosť dať si overiť audítorovi účtovnú závierku za rok 2021. 

2. Návrh záverečného účtu obce Jalovec obsahuje údaje o: 

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný v nasledovnom členení: 

- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 Zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy, 

-     prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021, 

              -     tvorba a použitie prostriedkov fondov,   

              -     bilancia aktív a pasív k 31.12.2021,  

              -     prehľad o stave a vývoji dlhu 31.12.2021, 

              -     finančné usporiadanie vzťahov obce k štátnemu rozpočtu a ostatným právnickým osobám. 

3. Návrh  záverečného účtu obce Jalovec neobsahuje údaje o: 

-     hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce – obec nie je zriaďovateľom   

      príspevkových organizácií, 

              -     prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4  Zákona o rozpočtových pravidlách    

                    územnej samosprávy v členení podľa jednotlivých príjemcov – v roku 2021 obec neposkytla      

                    dotácie podľa § 7 ods. 4 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 

        -    nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti – obec nevykonávala v roku 2021 podnikateľskú    

           činnosť,



2 
 

           -     hodnotenie plnenia programov obce – obec neuplatňuje programy obce. 

                  

 
B. SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

Obec postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a po skončení roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu obce. 

Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 10 ods. 3 cit. zákona v súlade s rozpočtovou 

klasifikáciou. 

Záverečný účet vyjadruje dosiahnuté výsledky rozpočtového hospodárenie, zhodnocuje 

plnenie bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a finančných operácií. 

Účtovníctvo bolo vedené v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov a v zmysle opatrenia MF SR č. 16786/2007-31 v znení neskorších opatrení (opatrenie MF 

SR č. MF 25189/2008-311 a opatrenie MF SR č. MF 24240/2009-31), ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnovy pre rozpočtové, príspevkové 

organizácie a obce. 

1. Údaje o plnení rozpočtu 

Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený Uznesením 
obecného zastupiteľstva číslo 32/2020 zo dňa 10.12.2020. 

Pôvodný rozpočet bol upravený dvakrát, prvá  zmena  bola schválená Uznesením č.22/2021 
zo dňa 10.09.2021, druhá  zmena  bola schválená Uznesením č.33/2021 zo dňa 10.12.2021.  

Celkový upravený rozpočet bol schválený ako vyrovnaný. 

 

 

 

 
 
            Skutočné plnenie príjmovej časti rozpočtu bolo vo výške 109,225,11 €, to je 84,59 % 

ROZPOČET CELKOM: 

 Upravený rozpočet Plnenie rozpočtu Plnenie v % 
Príjmy celkom 129 120,00 109 225,11 84,59 

Výdavky celkom           129 120,00 104 962,05 81,29 
Hospodárenie: prebytok/schodok            0,00              4 263,06  

- 

 

Bežný rozpočet: 

 Upravený rozpočet Plnenie rozpočtu Plnenie v % 

Bežné príjmy 109 120,00 108 698,11  99,61 

Bežné výdavky  109 120,00 103,062,11          94,44 
Hospodárenie: prebytok/schodok             0,00      5 636,00 

- 

 

Kapitálový rozpočet: 

 Upravený rozpočet Plnenie rozpočtu Plnenie v % 

Kapitálové príjmy          0,00    527,00  

Kapitálové výdavky 20 000,00 1 899,94     0,09 

Hospodárenie: prebytok/schodok           -20 000,00          -1 372,94  

 

Finančné operácie: 

 Upravený rozpočet Plnenie rozpočtu Plnenie v % 

Príjmové finančné operácie 20 000,00         0,00  

Výdavkové finančné operácie         0,00                    0,00  

Hospodárenie: prebytok/schodok            20 000,00  20 000,00  
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plnenie predpokladaných príjmov, z toho bežné príjmy boli vo výške 108 698.11 €, kapitálové príjmy 
527,00 € a finančné operácie 0,00 €. Plnenie výdavkovej časti rozpočtu bolo vo výške 104 962,05 €, 
čo je 81,29 % plnenie predpokladaných výdavkov, z toho bežné výdavky boli vo výške 103 062,11 €, 
kapitálové výdavky 1  899,94 € a finančné operácie 0,00 €. K čerpaniu rozpočtu v časti príjmové 
finančné operácie boli rozpočtované ale k čerpaniu nedošlo pretože neboli zrealizované plánované 
kapitálové výdavky – výstavba ciest, reknštr.strechy DS a OcU, ktoré boli plánované na vykrytie týchto 
kapitálových výdavkov.   Stav hospodárenia za rok 2021, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 
písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol prebytkový vo výške 
4.263,06 €. 
Podľa ustanovenia §15 odst.4 zákona č.583/2004 Z.z, o rozpočtových pravidlách budú tieto finančné 
prostriedky vo výške určenej  OZ, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu, t.j. vo výške 426,31 € 
preúčtované do rezervného fondu obce..  
 

2. Tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu 

Rezervný fond sa tvorí z prebytku hospodárenia obce za príslušný rozpočtový rok vo výške 

minimálne 10 % z prebytku rozpočtu. Vedie sa na analytickom účte. Minimálna tvorba rezervného 

fondu za rok 2021 na základe dosiahnutého výsledku hospodárenia je vo výške 426,31 €. 

Z predchádzajúceho obdobia bol zostatok vo výške 38.765,30 €. 

Sociálny fond je tvorený zostatkom z predchádzajúceho obdobia vo výške 236,35 € a 

prídelom vo výške 1,05 % z objemu hrubých miezd zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere a zo 

mzdy starostu obce za rok 2021. V roku 2021 boli prostriedky čerpané na stravné lístky v sume 

332,80 €, teda k 31.12.2021 je zostatok na účte sociálneho fondu 203,08 €. Obec nevedie tieto 

prostriedky na samostatnom bankovom účte. 

3. Bilancia aktív a pasív 

Aktíva a pasíva v roku 2021 sú vo výške 361 198,31 €, k 31.12.2020 boli 358 934,02 €. V 
porovnaní s rokom 202O sa zvýšili o 2 264,29 € , z dôvodu vyššej finančnej hotovosti na bankovom 
účte 221 – na strane aktív a vyšších záväzkov na strane pasív.  

Vlastné imanie v  roku 2021 je 320 772,66 € , v roku 2020 bolo 320 508.56 €, zvýšilo sa 
o 264.10 €. Pohľadávky v roku 2021 nie sú ani nedaňové ani daňové , v roku 2020 boli 44,04 €. 
Finančné účty sú v roku 2021 vo výške 61 376,79 € , v roku 2020 boli 56 979,76 €, sa zvýšili 
o 4 397,03 €, Pokladničná hotovosť je v roku 2021 vo výške 1 168,93 € a v roku 2020 bola 1 003,37 €. 
Záväzky v roku 2021 sú vo výške 4 380,34 €, v roku 2020 boli 7 899,08 € sa znížili o 3 518,74 €. 
Sociálny fond sa znížil  z 236,35 € na 2O3,08 €. 

Výsledok hospodárenia dosiahnutý v roku 2021 v účtovníctve eviduje vo výške + 264,10 €,  
za rok 2020 bol vo výške – 865,73 €. 

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu 

             Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v „z. n. p.“ v § 17 ods. 14 ukladá povinnosť hlavnému kontrolórovi obce preveriť 
splnenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania. Podľa údajov v Súvahe obce 
k 31.12.2021 obec nemala prijaté návratné zdroje financovania ( úver ), t.j. celková suma dlhu 
k 31.12.2021 je 0,00 eur. 

5. Usporiadanie finančných vzťahov obce k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, 

iným obciam a ostatným právnickým osobám 

Obec Jalovec k 31.12.2021 nemala príspevky zo štátneho rozpočtu. Obec nemala finančné 

vzťahy s VÚC, inými obcami ani právnickými osobami. So štátnych fondov obec prijala dotácie 

a transfery v siedmych prípadoch ( uvedené sú na strane č. 3 Správy  o Záverečnom účte),  spolu vo 

výške 13 373,45 €. V kapitálových príjmov je zaúčtovaný len predaj časti obecných pozemkov vo 

výške 527,00 €. Transfery a dotácie boli riadne zúčtované v plnej výške. 

6. Hospodárenie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
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Obec Jalovec nie je zriaďovateľom rozpočtových ani príspevkových organizácií. 

7. Prehľad o obcou poskytnutých dotáciách 

Obec Jalovec v roku 2019 neposkytla dotáciu podľa § 7 ods. 2 a 4 Zák. č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v „z. n. p.“ 

8. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti 

Obec Jalovec v roku 2021 neprevádzala podnikateľskú činnosť. 

9. Hodnotenie plnenia programov obce 

Obec Jalovec neuplatňovala programy obce v súlade s § 4 ods. 5 Zák. č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v „z. n. p.“ 

10. Hodnotenie plnenia rozpočtu obce 

10.1. Plnenie bežných príjmov a čerpanie bežných výdavkov (Bežný rozpočet) 

Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný vo výške 109 120,00 €, keď bežné príjmy aj 

výdavky boli rozpočtované vo výške 109 120,00 €.V skutočnosti skončil bežný rozpočet s prebytkom 

5 636,00 € keď príjmy dosiahli hodnotu 108 698,11 € a výdavky 103 062,11 €. Najväčšie rozdiely pri 

plnení bežného rozpočtu boli: 

1. v príjmovej časti rozpočtu obce bol najmä: 

- zaslanie dotácie na prenesený výkon a to SODB 2021 a COVID 19 vo výške 5,-

Eur/obyvateľ/testovanie na COVID oproti schválenému rozpočtu 2.000 Eur bol príjem dotácií vyšší  

o 11.337,45 Eur 

- vyšší príjem poplatkov z TKO o 780,92 € (rozpočet 5.600,00 €, skutočnosť 6 380,92 €) hlavne  

z dôvodu kúpy odpadových popolníc pre  RD na plasty s 50 % spoluúčasťou obce a úhrady 

pohľadávok . 

- vyšší príjem správnych poplatkov o 1.130,63 € (rozpočet 2.000 €, skutočnosť 3.130,63 €) z dôvodu 

väčšieho poštu overení podpisov, vydaných rozhodnutí obce – pri výstavbe či životnom prostredí 

 ( výrub drevín) 

2. vo výdavkovej časti rozpočtu obce sú úspory najmä : 
- v oddieli Kultúra o 2.067,74 € (plánovaný výdaj  schválený 3.800,00 € , skutočnosť 1.732,26  ), 
menej kultúrno-spoločenských aktivít obce z dôvodu dodržiavania opatrení COVID -19 
- v oddieli opatrovateľská služba je úspora 1.000  € (plánovaný výdaj 1.000,00 €,, skutočné plnenie  
0,00 € ) – v roku 2021 nebola žiadna požiadavka na zabezpečenie opatrovateľskej služby 
- v oddieli Šport o 1.530,83 € (plánovaný výdaj  schválený 1.600,00 € , skutočnosť 69,17 €  ), menej 
športových aktivít obce z dôvodu dodržiavania opatrení COVID -19 a zrušenie odberného miesta na 
elektrickú energiu od SSE a následné prepojenie do jedného odberného miesta za celú budovu OcÚ 

 

10.2. Plnenie kapitálových príjmov a čerpanie kapitálových výdavkov (Kapitálový 

rozpočet) 

Kapitálový rozpočet v príjmovej časti nebol rozpočtovaný, vo výdajovej časti bola výška 

výdavku  rozpočtovaná vo výške 20 000,00 € , v skutočnosti bol výdavok vo výške 1 899,94 € a to na 

výkup pozemkov pod miestnu komunikáciu ( 579,94 € ) a projektovú dokumentáciu Ocú a KD 

1 320,00 €. 

 
10.3 Analýza príjmových a výdavkových finančných operácií (finančné operácie ) 

Finančné operácie v položke príjmy boli rozpočtované vo výške 20 000,00 € , výdavky neboli 

rozpočtované.  
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C. ZÁVER 

• Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa 

§ 16 ods. 5 tohto zákona. 

• Návrh záverečného účtu v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený najmenej 15 dní 

spôsobom v obci obvyklým. 

• Riadna účtovná uzávierka a hospodárenie obce boli v súlade s § 9 ods. 4 zákona o obecnom 

zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overené 

audítorom. 

• Účtovná uzávierka bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v „z.n.p“. a 

vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu obce k 31.12.2021. 

V zmysle § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam 

obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Jalovec za rok 

2021 a celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad. 

 

 

                                                                                                                      Ing. Rudolf Proč 
                                                                                                              hlavný  kontrolór obce 

 


