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Materiál na rokovanie Obecného zastupiteľstva 

Častá, dňa  02  júna 2022 

 

 

  
Stanovisko 

hlavného kontrolóra Obce Častá k záverečnému účtu obce  
za rok 2021. 

 

 
Predkladateľ : 

Ing. Vladimír Medlen 
hlavný kontrolór 

 

 
     Materiál obsahuje :      
         1./  Návrh uznesenia OZ Častá 
         2./  Stanovisko hlavného kontrolóra obce 

 
Spracovateľ: 
 

Ing. Vladimír Medlen 
hlavný kontrolór 

 
 
 

 

Návrh uznesenia:                            

 

Obecné zastupiteľstvo v Častej 

1. k o n š t a t u j e 
že hlavný kontrolór  predložil Obecnému  

zastupiteľstvu v Častej  v  súlade  s § 18. 

f  ods. 1. písm. c)  zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

stanovisko k záverečnému účtu  Obce 

Častá  za rok 2021   pred jeho 

prerokovaním a schválením v obecnom 

zastupiteľstve. 

 

2. b e r i e   n a  v e d o m i e  
stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k záverečnému účtu za rok 2021, ktorý  
 

o d p o r ú č a   s c h v á l i ť 
 

Obecnému zastupiteľstvu v Častej  
celoročné hospodárenie Obce Častá 
a   záverečný účet  obce za rok 2021 bez 
výhrad. 

 

.    
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Stanovisko 
hlavného kontrolóra Obce Častá k záverečnému účtu obce  

za rok 2021. 
 

  

Stanovisko k záverečnému účtu Obce  Častá predkladá hlavný kontrolór 

obecnému  zastupiteľstvu v súlade s § 18 f ods. 1.c) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v platnom znení pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve. 

Stanovisko je spracované v nadväznosti na ďalšie súvisiace právne predpisy   a to 

najmä: 

▪ zákon č. 523/2004 Z. z  o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

▪ zákon č. 583/2004 Z. z  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

▪ zákon č. 564/2004 Z. z  o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov 

▪ zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za  

komunálne odpady    a drobné stavebné odpady, 

▪ zákon č.  79/2015 Z. z. o odpadoch  

▪ zákon č. 597/2003 Z. z  o financovaní škôl a školských zariadení, 

▪ zákon č. 357/2015 Z. z  o finančnej kontrole a audite, 

▪ zákon č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

• zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej 

oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-

19 (ďalej len zákon č. 67/2020 Z. z.).. 

 

A. Úlohy a povinnosti obce  pri zostavení a prerokovaní záverečného účtu . 

Zostavenie záverečného účtu obce ustanovuje § 16 zákona č. 583/2004  Z. z  o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Podľa tohto ustanovenia obec má povinnosť: 

• finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k 

zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - 

podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky svojho 

rozpočtu; ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym 

fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov, 

• dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov. Pri overovaní účtovnej závierky audítor 

overuje tiež hospodárenie podľa rozpočtu obce v súlade s týmto zákonom, 

hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a 

dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania, 

• zostaviť záverečný účet obce, ktorý musí obsahovať najmä 

a) údaje o plnení rozpočtu obce v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona 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 ich pôsobnosti,  

e) prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,  

f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,  

g) hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného 

celku, 

• pred schválením návrh záverečného účtu obce predložiť na verejnú diskusiu 

podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov a to zverejnením po dobu 15 – tich dní pred jeho 

schválením, 

• prerokovať návrh záverečného účtu najneskôr do šiestich mesiacov po 
uplynutí rozpočtového roka. 
 
 

B.  Stav rozpočtového hospodárenia. 

 

 Rozpočet Obce Častá na rok 2021 bol schválený Obecným zastupiteľstvom 

obce Častá dňa 10.12.2020 uznesením č. 5-VI./OZ/2020. Rozpočet obce na rok 

2021 bol zostavený ako vyrovnaný vo výške 1 806 838,00 €. Bežný   rozpočet   bol   

zostavený   ako  prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový.  Rozpočet bol 

zostavený a schválený v súlade s § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o  rozpočtových 

pravidlách územnej správa v znení neskorších predpisov. Rozpočet bol zostavený 

a schválený v programovej štruktúre, obsahoval 12 programov. Každý program 

obsahoval zámery, ciele a merateľné ukazovatele. 

Obecný úrad  podľa § 12 ods.1) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy  vykonal po schválení rozpočtu obce jeho rozpis 

na rozpočtovú organizáciu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.  

 V priebehu hodnoteného obdobia bola vykonaná úprava rozpočtu formou  

súboru rozpočtových opatrení v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z .z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov: 

Rozpočet bol  upravovaný rozpočtovými opatreniami (RO) : 

• RO starostu obce č. 1- 4/2021 

• RO obecného zastupiteľstva: 

• Uznesenie č. 5-IV/OZ/2021 zo dňa 23.09.2021 

• Uznesenie č. 6-VI/OZ/2021 zo dňa 09.12.2021 

Obecný úrad vedie operatívnu evidenciu o  rozpočtových opatreniach 

vykonaných v priebehu rozpočtového roka podľa ustanovenia § 14 ods. 3  zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov.  
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Hospodárske výsledky  obce Častá za obdobie k 31.12. 2021 sú hodnotené 

k platnému zneniu rozpočtu, schváleného podľa poslednej úpravy rozpočtu. 

Hodnotený rozpočet je členený v súlade s § 10 ods. 3  zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov  a  

v zmysle opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004 z 8. decembra 2004 

a jeho doplnkov, ktorým sa ustanovuje druhová organizačná a ekonomická  

klasifikácia rozpočtovej klasifikácie . 

 

Rekapitulácia 

príjmov 

Rozpočet 

schválený 

2021 

Upravený 

rozpočet             

2021 

Skutočnosť 

k 31.12.2021             

v € 

Plnenie 

 v % 

Príjmy celkom 1 806 838,00 2 216 929,27 2 216 947,09 100,00 

z toho :     

Bežné príjmy 1 806 838,00 2 152 745,51 2 113 729,95 98,19 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finančné operácie  0,00 64 183,76 103 217,14 160,82 

   

Výdavky celkom 1 806 838,00 2 092 224,81 2 023 080,07 96,70 

z toho :     

Bežné výdavky 1 693 328,00 1 978 251,65 1 920 223,60 97,07 

Kapitálové výdavky 65 930,00 65 930,00 54 815,50 83,14 

Finančné operácie  47 580,00 48 043,16 48 040,97 100,00 

  

 

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia obec zisťuje po zaúčtovaní celkových 

príjmov a výdavkov ako výsledok súhrnnej bilancie . Výsledok rozpočtového 

hospodárenia môže byť prebytok alebo schodok rozpočtu. Podľa §2 písm. b) a c) a 

§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, prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami 

rozpočtu, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami 

rozpočtu , pričom pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa rozumie súčet bežných 

a kapitálových príjmov  a súčet bežných a kapitálových výdavkov. Do výpočtu 
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prebytku, resp. schodku rozpočtu nevstupujú príjmové finančné operácie 

a výdavkové finančné operácie   

 
 

Hodnotenie rozpočtového hospodárenia roku 2021 

 

1.    Rozpočtové bežné príjmy boli schválené v návrhu na rozpočtový rok 2021 vo 

výške 1 806 838,00 eur, po poslednej úprave  vykonanej rozpočtovým 

opatrením vo výške 2 152 745,51 eur. 

Skutočne dosiahnuté bežné príjmy boli vo výške 2 113 729,95 €., plnenie 

98,19 % 

Granty a transfery v roku 2021 rozpočtované vo výške 689 938,00€, skutočne 

dosiahnuté príjmy boli 871 429,72 €. 

Daňové prímy obce  boli v roku 2021 rozpočtované vo výške 1 052 250,00 €, 

po úprave 1 144 269,66 € skutočne dosiahnuté príjmy boli 1 131 628,0 €.  

Pozitívne hodnotím príjmovú daňovú disciplínu vo výbere dane za komunálne 

odpady. Daň z príjmov fyzických osôb tvorí najväčší podiel v daňovej príjmovej 

časti. Táto bola naplnená vo výške 943 956,50 z plánovaného príjmu 943 

956,50€, čo je 100,00%.   

Nedaňové prímy obce v roku 2021  boli po úprave rozpočtované vo výške 45 

908,32€, skutočne dosiahnuté príjmy boli 43 638,79 €.  

2.     Rozpočtové kapitálové príjmy na rok 2021 neboli rozpočtované. 

 

3. Príjmové finančné operácie na rok 2021 neboli rozpočtované, sumárne tvorili 

103 217,14€, tvorené boli:  

- z nedočerpaného dôchodku opatrovanej osoby 886,60 € 

- z prebytku ZŠ s MŠ z roku 2020 vo výške 9 170,00 €, 

- z Geofondu  3 972,96 €   

- z dotácie FPU na knihy 2 000,00 € 

 

 
Rozpočtové bežné výdavky boli schválené v návrhu na rozpočtový rok 2021 

vo          1 693 328,00 eur,  po poslednej úprave vykonanej rozpočtovým opatrením 

vo výške 1 978 251,65eur.. 

 Skutočné  čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške 1 920 223,60 eur. 

.Výška výdavkov v roku 2021 nebola významne ovplyvnená v dôsledku pandémie 

COVID-19. 
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Z bežných výdavkov obce boli zabezpečené základné samosprávne kompetencie 

v oblasti výkonu  miestnej  verejnej  správy podľa   zákona  SNR č.  369/1990  Zb.  

o obecnom   zriadení - (všeobecné verejné služby- správa obce, požiarna ochrana, 

ochrana životného prostredia- vývoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu , 

bývanie a občianska vybavenosť – údržba verejnej zelene,  verejného osvetlenia, 

miestneho rozhlasu, údržba miestnych komunikácií, šport, kultúra, rekreácia, 

školstvo, sociálne zabezpečenie, propagácia obce, prevádzka a údržba budov 

v správe obce, poistenie majetku obce, splácanie úrokov z úverov obce,   údržbu 

cintorína a domu smútku ap.),  

 Z bežných výdavkov obce boli zabezpečené funkcie na prenesený výkon štátnej 

správy (na úseku pozemných komunikácií, všeobecnej vnútornej správy- vedenia 

matriky, register obyvateľov,  sociálnej pomoci, územného plánovania a stavebného 

poriadku, starostlivosti o životné prostredie,   štátneho školstva). 

V sume bežných výdavkov  sú zahrnuté aj dotácie vo verejnom záujme, ktoré  obec 

poskytla zo svojho rozpočtu   športovým a kultúrnym klubom a  občianskym 

združeniam v obci, ktoré boli riadne zúčtované. Dotácie boli poskytnuté za 

podmienok ustanovených VZN obce na podporu športu, kultúry, seniorov a detí 

v obci. Zhodnotenie tvorí samostatnú časť stanoviska. 

 

Rozpočtové kapitálové výdavky boli schválené v pôvodnom rozpočte vo výške  65 

930,00 €.po úprave 65 930,00€ 

 Kapitálové výdavky obce v roku 2021 dosiahli výšku 54 815,50 €, do majetku 

obce boli investované  - projektová dokumentácia k pokládke optického kábla (časť, 

ktorú by hradila obec) - 708 €, aktualizácia projektovej dokumentácie k škole - 2 400 

€,   križovatka Zámocká- Hlavná - 2 865 €,   stojiská pre veľkokapacitné kontajnery 

- 6 918,28 €,  telocvičňa - projektová dokumentácia - 21 950 €,  prvky na detské 

ihrisko - 19 974,22 €. 

Finančné operácie výdavkové vo výške 48 040,97 € tvorili: splátka istiny 

úveru zo ŠFRB na bytový dom 6 463,16 €, splátka istiny úveru na splaškovú 

kanalizáciu 38 400 €, splácanie finančného prenájmu KIA 3 177,81 €. 

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok 

bežného rozpočtu 193 506,35 €. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových 

výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu  54 815,50 €. Schodok kapitálového 

rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu. Výsledok hospodárenia zistený 

podľa   §2 písm. b) a c) a §10 ods.3 písm. a) a b) zákona  č. 583/2004 Z. z. je 

prebytok vo výške 138 690,85 €. 
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Po úprave hospodárenia o viazané finančné prostriedky, ktoré nemožno 

rozdeliť v rámci prebytku je výsledok rozpočtového hospodárenia 111 842 13 €.  

 
Podľa § 15 ods. 4) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov obec a vyšší územný celok vytvárajú rezervný fond vo výške určenej 

zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 

6. Zvyšnú časť výsledku hospodárenia je obec povinná evidovať v peňažnom fonde, 

ktorý si vytvorí. Ak iný peňažný fond nemá, do rezervného fondu vstupuje 100% 

výsledku hospodárenia. Keďže v roku 2021 vznikol obci Častá výsledok 

rozpočtového hospodárenia prebytok 111 842,13 €, bude celý prebytok 

usporiadaný a odvedený do rezervného fondu obce.    

 

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

neskorších predpisov a v zmysle opatrenia Ministerstva financií SR č. 

MF/24523/2005-313 zo dňa 23. novembra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o postupoch účtovania a rámcovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, 

príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky. Účtovníctvo ku dňu 

vypracovania stanoviska bolo overené audítorom podľa § 16 ods.3 zákona 

o účtovníctve. 

 

 

C. Finančné usporiadanie vzťahov 

 

V súlade so zákonom č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov má obec finančne usporiadať  hospodárenie vrátane finančných vzťahov 

k zriadeným alebo založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - 

podnikateľom a právnickým osobám, ktorým obec poskytla finančné prostriedky zo 

svojho rozpočtu 

 

Rozpočtová organizácia :  Základná škola  s materskou školou  Častá                                                                             

V roku 2021 bolo pri financovaní školstva SR uplatnené normatívne 

financovanie na žiaka. 

Finančný rozpočet prostredníctvom transferu z MŠ SR na  prenesené kompetencie  

pre ZŠ predstavoval v roku 2021 celkom 635 269,00 €.  
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Finančné usporiadanie voči rozpočtovej  organizácii – ZŠ s MŠ Častá 

 

 

Výdavky bežného rozpočtu školy  v Eur podľa programov 

Názov                                                                                         
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

31.12.2021 

Plnenie 

ZŠ - PK - normatívne 632 803,76 € 655 057,30 € 655 057,30 € 

ZŠ - PK - nenormatívne 40 100,00€ 48 674,20 € 48 674,20 € 

Originálne kompetencie 327 144,00 € 382 198,16 € 382 198,16 € 

Vlastné zdroje 13 288,30 € 62 477,88 € 62 477,88 € 

Správa budov 52 456,00 € 8 817,83 € 8 817,83 € 

Vlastné príjmy šk. zariadení 25 000,00 € 106 724,79€ 106 724,79 € 

Spolu 1 090 732,08 €   263 950,16 €  263 950,16 € 

 

 

Dotácie z rozpočtu obce právnickým osobám 

 

Obec v roku 2021 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2013 

o podmienkach poskytovania  dotácie právnickým osobám na podporu všeobecne 

prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel 

v celkovej sume 24 300,00 €.  Dotácie boli poberateľmi vyúčtované. 

 

Názov klubu- obč. združenia Dotácia 

Futbalisti TJ Slovan Častá  6 300,00 

Klub slovenských turistov 2 400,00 

Karate Khan klub  1 700,00 

Kynologický  klub 1 000,00 

Silový trojboj 3 200,00 

Dychovka Častovanka 1 300,00 



Strana 9 z 14 
 

 

Finančné zdroje zo štátneho rozpočtu, rozpočtu VÚC, z fondov EÚ a rozpočtu iných 

obcí obec použila k stanovenému účelu a boli riadne zúčtované . 

 

Hodnotenie programov rozpočtu 

 V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. bol rozpočet na rok 2021 zostavený ako 

programový rozpočet, výdavky rozpočtu boli alokované do 12 programov, ktoré sa 

vnútorne členili na podprogramy, prvky a projekty. Každý program, ktorý predstavuje 

súhrn aktivít (prác, činností a dodávok) má definovaný svoj zámer a cieľ, pričom 

zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných 

cieľov a cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom.  Súčasťou 

predloženého návrhu záverečného účtu za rok 2021 je aj hodnotiaca správa obce  

za rok 2021 Hodnotenie programov v predloženom záverečnom účte je na úrovni 

číselného vyhodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov a slovného zhodnotenia 

plnenia jednotlivých aktivít zadefinovaných v rámci programov a podprogramov 

 

D. Finančné usporiadanie vzťahov k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, 

rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov 

 

 Obec v roku 2021 použité finančné zdroje zo štátneho rozpočtu, z fondov EÚ, 

zo štátnych fondov a z fondov BSK na stanovené účely, a použité prostriedky 

v riadnom termíne zúčtovala. Pre riadne zabezpečenie  preneseného výkonu štátnej 

správy bola obec nútená použiť na prevádzku stavebného úradu a matričného úradu 

finančné prostriedky z rozpočtu obce. 

Divadlo na Kolene 1 500,00 

BTC klub 1 150,00 

Klub priateľov Píly 200,00 

RC klub 1 500,00 

LSR Racing 250,00 

Jednota dôchodcov 800,00 

Talentárium 3 000,00 

Spolu 24 300,00 
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Transfer - kompetencie rozpočet plnenie náklady obce 

Matrika 5 829,30  6 695,95 17 044,69 

Stavebný úrad 2 500,00 2 986,82 23 167,50 

Voľby 1 500,00 0,00 0,00 

Životné prostredie 320,00 325,47 0,00 

 

 

E.  Údaje o stave a vývoji dlhu k 31.12. 2020. 

 

 Obci bol v r. 2001 poskytnutý bankový úver zo Štátneho fondu rozvoja 

bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške 5.399.700 Sk, čo po 

kurzovom prepočte je 179.237,20 €. Úver bude obec splácať po dobu 30 rokov 

v 360 mesačných splátkach.  V roku 2021 bola zaplatená istina vo výške 6463,16 € 

a z bežných výdavkov na úroky 4 233,16 €,  Zostatok úveru je 91 362,15 €.  Splátky 

úveru sú hradené z nájomného, ktoré platia nájomníci v obecných nájomných 

bytoch.  

V roku 2016 banka VÚB, a.s. poskytla úver na odkanalizovane obce vo výške 

250.000,00 €. V roku 2021 splatila istinu celkom vo výške  38 400,00 € a úrok 1 

354,77  €. Zostatok úveru je 114 000,00 €. €. 

 
V zmysle ustanovenia  § 17, ods. 6 zákona č.583/2004 o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy preveruje hlavný kontrolór dodržanie podmienok 

na prijatie návratných zdrojov financovania. 

Obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné 

zdroje financovania, len ak 

a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60% 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka  čo predstavuje 

po odrátaní  záväzkov z úverov ŠFRB sumu 152 400,00 € a 

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma 

splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov ) neprekročí v príslušnom 

rozpočtovom roku 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom 

roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej 

správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia 

alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu, čo predstavuje sumu 

50 845,54 €.  
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Podľa ustanovenia § 9 obec a vyšší územný celok sledujú v priebehu 

rozpočtového roka vývoj dlhu a splátok podľa odseku 6. Ak celková suma dlhu obce 

alebo vyššieho územného celku dosiahne 50% skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka, obec a vyšší územný celok sú povinní prijať 

opatrenia uvedené v odsekoch 10 a 11 zákona, ktorých cieľom je zníženie celkovej 

sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku 

Konštatujem, že obec Častá spĺňa podmienky -Pravidlá používania 

návratných zdrojov financovania, určené zákonom č.583/2004 o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy 

 

F.  Z á v ä z k y  a  p o h ľ a d á v k y 

 Celková výška dlhodobých záväzkov v lehote splatnosti v hodnotenom 

období je v sume 105 453,19eur , celková výška krátkodobých záväzkov v lehote 

splatnosti v hodnotenom období je v sume 49 136,21eur. 

 Obec v účtovníctve  neeviduje  záväzky po lehote splatnosti. 

 

Záväzky podľa položiek súvahy 

 

Dlhodobé záväzky súvaha 
Záväzok rok 

2021 

Záväzok rok 

2020 
Poznámka 

Ostatné dlhodobé 141 89 051,36 91 362,15 ŠFRB – dlhodobá časť 

Zo sociálneho fondu 144 600,38 1 365,37 Sociálny fond 

Záväzky z nájmu 145 0,00 3 179,76 Lízing – dlhodobá časť 

iné 149 0,00 4 446,03 Zábezpeka bytovka 

Krátkodobé záväzky 

Dodávatelia 152 16 527,29 19 545,71 faktúry 

ostatné 155 6 758,82 6 463,16 ŠFRB- krátkodobá časť 

Z nájmu 157 3 180,07 3 178,12 Lizing – krátkodoba časť 

iné 160 184,60 64,50 Tankovanie kartou, strava 

zamestnanci 163 8 630,43 7 662,80 Čisté mzdy 

Zúčtovanie SP a ZP 165 5 613,80 4 874,09 odvody 

Ostatné priame dane 167 1 304,91 1 066,20 dane 
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Pohľadávky podľa položiek súvahy 

 

pohľadávka súvaha Hodnota pohľadávky opis 

Nedaňové ohľadávky 068 3 891,82 Odpady, nájomné, energie 

Daňové pohľadávky 069 1 037,03 Daň nehnuteľnosti 

  

 

Podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je obec je povinná 

zaviesť ozdravný režim, ak celková výška jej záväzkov po lehote splatnosti 

presiahne 15 % skutočných bežných príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového 

roka a ak neuhradila niektorý uznaný záväzok do 60 dní odo dňa jeho splatnosti. 

 Obec svojím hospodárením za rok 2021splnila podmienku zákona na 

predídenie zavedenia ozdravného režimu.  

 Obec v účtovníctve neeviduje žiadne dlhodobé pohľadávky, Krátkodobé 

pohľadávky sú evidované v celkovej sume 4 929,12  €, ktoré predstavujú neuhradené 

príjmy za TKO, najmä  v období rokov 2010 – 2016. Zoznam neuhradených príjmov 

bol uvedený  v samostatnej kontrolnej správe . 

 

G. Dokumenty záverečného účtu. 

 

Súčasťou záverečného účtu obce Častá za rok 2021 sú : 

- údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet 
a finančné operácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, 

 - prehľad o hospodárení Základnej školy s materskou školou v Častej 

- prehľad o stave a vývoji dlhu 

- súvaha - bilancia aktív a pasív 

- výkaz ziskov a strát 

- výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov subjektu 
verejnej správy 

- poznámky 
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H.    Z  á v e r. 

 

 V hodnotenom období  roku  2021 v bežných príjmov a bežných 

výdavkov obce je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu 193 506,35 €. Bilancia 

kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu 54 

815,50 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu. 

Výsledok hospodárenia zistený podľa   §2 písm. b) a c) a §10 ods.3 písm. a) a b) 

zákona  č. 583/2004 Z. z. je prebytok vo výške 138 690,85 €.Po úprave 

hospodárenia o viazané finančné prostriedky, ktoré nemožno rozdeliť v rámci 

prebytku je výsledok rozpočtového hospodárenia 111 842 13 €.  

Celý prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 bude usporiadaný 

odvedením do rezervného fondu obce. 

.  Obec má zúčtované prijaté dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu BSK 

a poskytnuté dotácie z rozpočtu obce v zmysle ustanovenia § 16 ods. 2 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Záverečný účet obsahuje náležitosti stanovené v § 16 ods. 5 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Záverečný účet  pred predložením na schválenie bol v súlade § 16 ods. 9 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predložený na verejnú 

diskusiu a  podľa § 9 ods. 3 zákona o obecnom zriadení bol predpísaným spôsobom 

zverejnený po dobu 15 dní. 

Podľa § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. je povinnosť obce dať si overiť 

účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je ustanovenie § 9 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb. nezávislým audítorom. 

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2021 bola 

spracovaná spoločnosťou PROMT AUDIT, spol. s. r. o.  Trnava, licencia SKAU č. 

244. Audit bol uskutočnený v priebehu mesiaca  apríl a máj 2022 a bol zameraný 

na overenie jednotlivých zložiek majetku a záväzkov, na overenie položiek nákladov 

a výnosov, peňažných prostriedkov, na zhodnotenie použitých účtovných princípov 

a rozpočtového hospodárenia. 

Zákon 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

583/2004 Z.. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 16 ods. 10 

deklaruje, že prerokovanie záverečného účtu obce a záverečného účtu vyššieho 

územného celku sa uzatvára jedným z týchto výrokov: 

a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad, 
b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami. 
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Ods. 12 zákona má ukladaciu časť v znení „ Návrh záverečného účtu obec a 
vyšší územný celok sú povinní prerokovať najneskôr do šiestich mesiacov po 
uplynutí rozpočtového roka. 

   
 

Na základe predložených výsledkov odporúčam 

 

schváliť 

celoročné hospodárenie Obce Častá   a   záverečný účet  obce za rok 2021 

bez výhrad. 

 

 

 

V  Častej 31.05..2022 


