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1. Návrh na uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okružnej 

- berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Okružná za rok 2021 
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Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce 

Okružná a k rozpočtovému hospodáreniu za rok 2021 

 

V súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, predkladám obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko 

k návrhu záverečného účtu obce Okružná za rok 2021. 

Podkladom k vypracovaniu odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2021 

boli: 

1. Rozpočet obce na rok 2021 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu a sociálneho fondu 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom 

podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu 

Východiská spracovania stanoviska k záverečnému účtu obce Okružná za rok 2021: 

 Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Návrh záverečného účtu obce Okružná za rok 2021 je spracovaný v súlade zo zákonom č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

a obsahuje všetky náležitosti podľa §16 ods. 5 uvedeného zákona. 

 Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce Okružná 

Podľa §9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je pred schválením záverečný 

účet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli 

obyvatelia obce vyjadriť. Obec si túto povinnosť splnila zverejneným návrhu záverečného 

účtu obce Okružná za rok 2021 na webovej stránke obce Okružná a zverejnením záverečného 

účtu za rok 2021  na úradnej tabuli dňa 10.06.2022. Návrh záverečného účtu bol zvesený 

z úradnej tabule dňa 25.06.2022. 
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 Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce 

Podľa Zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy §16 ods. 3 

a Zákona 369/1990 o obecnom zriadení §9 ods. 4, obec je povinná dať si overiť účtovnú 

závierku. Obec si túto povinnosť zatiaľ nesplnila. 

 

 Dodržanie metodickej správnosti predloženého návrhu záverečného účtu 

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

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: 

- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou 

- bilanciu aktív a pasív 

- prehľad o stave a vývoji dlhu 

- prehľad o poskytnutých dotáciách podľa §7 ods. 4 a §8 ods. 5 v členení podľa   

jednotlivých príjemcov. 

V návrhu záverečného účtu boli vynechané údaje o hospodárení príspevkových 

organizácií v pôsobnosti obce a údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, keďže 

v pôsobnosti obce Okružná nie sú žiadne príspevkové organizácie a obec nevykonáva 

podnikateľskú činnosť. 

Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle 

opatrenia MF SR č. MF-0101752004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná 

a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, 

sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy. 

 

1. Údaje o plnení rozpočtu 

Finančné hospodárenie obce Okružná sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený dňa 

16.12.2020 uznesením obecného zastupiteľstva č. 4/8/2020. Rozpočet na rok 2021 bol 

zostavený ako mierne prebytkový s rozpočtom 260 550 eur a prebytkom 1 602 eur, čo je 

v súlade s §10 ods.7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

V priebehu roka boli v rozpočte schválené nasledovné zmeny: 

- 1. zmena schválená dňa 22.06.2021 uznesenie č. 3/3/2021 

- 2. zmena schválená dňa 17.12.2021 uznesenie č. 4/6/2021 

- 3. zmena  schválená dňa 17.12.2021 uznesenie č. 5/6/2021 
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Prehľad o plnení príjmov a čerpaní výdavkov za rok 2021 v EUR 

  

Schválený 

rozpočet 

Schválený 

rozpočet po 

poslednej 

zmene 

Skutočnosť     

k 31.12.2021 

Príjmy celkom      260 550,00         341 551,88         365 031,27    

z toho:       

Bežné príjmy      260 550,00         318 281,88         326 004,04    

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 0,00        23 270,00           39 027,23    

      municipálny úver - univerzál 0,00        23 270,00           23 270,00    

     príjmy z predchádzajúceho obdobia   0,00        15 757,23    

        

Výdavky celkom      258 948,00         295 029,00         344 914,15    

z toho:       

Bežné výdavky      257 048,00         291 529,00         341 414,15    

Kapitálové výdavky          1 900,00             3 500,00             3 500,00    

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 

Rozpočtové hospodárenie obce          1 602,00           46 522,88           20 117,12    

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov v roku 2021 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 260 550 eur a upravených 341 551,88 eur bol 

skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 365 031,27 eur, čo predstavuje 106,87 % plnenie. 

Celkové príjmy tvoril bežný príjem vo výške 326 004,04 eur, kapitálové príjmy boli nulové 

a finančné príjmy vo výške 39 027,23 eur. 

Pri kontrole zverejneného záverečného účtu, boli zistené nedostatky: 

- nesprávne uvedené výšky príjmov - schválený rozpočet po poslednej zmene/skutočnosť 

k 31.12.2021 

Tieto nedostatky boli do spracovania tohto stanoviska prekonzultované a opravené. Chybne 

uvedené sumy neovplyvnili celkovú výšku uvedených príjmov ani celkový výsledok 

hospodárenia obce za rok 2021. 
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Bežné príjmy  

Z rozpočtovaných bežných príjmov 260 550 eur a upravených 318 281,88 eur boli 

v skutočnosti k 31.12.2021 bežné príjmy vo výške 326 004,04 eur, čo znamená 102,43 % 

plnenie. 

Bežné príjmy – daňové  

Z rozpočtovaných daňových príjmov vo výške 205 279 eur bol skutočný príjem 

k 31.12.2021 vo výške 207 255,71 eur, čo predstavuje 101% plnenie. 

Daňové príjmy 
Rozpočet na 

rok 2021 

Rozpočet na rok 

2021 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 

31.12.2021 

výnos dane z príjmov poukázaný 

územnej samospráve     187 400,00              192 559,00              194 296,45    

daň z pozemkov         5 800,00                  5 800,00                  5 922,08    

daň zo stavieb         1 200,00                  1 200,00                  1 281,88    

daň za psa            120,00                     120,00                     192,00    

daň za komunálny odpad a 

drobný stavebný odpad         5 600,00                  5 600,00                  5 563,30    

spolu     200 120,00              205 279,00              207 255,71    

 

Obec k 31.12.2021 neeviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti. 

 

Bežné prímy – nedaňové 

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov vo výške 8 565 eur bol skutočný príjem 

k 31.12.2021 vo výške 10 286,97 eur, čo predstavuje 120,10% plnenie. 

Nedaňové príjmy 
Rozpočet na 

rok 2021 

Rozpočet na rok 

2021 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 

31.12.2021 

Príjmy za vydobyté priestory            530,00                     530,00                     531,10    

Poplatky za sálu a dom smútku            300,00                     300,00                     260,00    

Správne poplatky             400,00                     400,00                     850,00    

Predaj smetných košov a vriec             300,00                     300,00                     296,00    

Školné za MŠ a ŠKD             750,00                  1 215,00                  1 075,50    

Príjem od rodičov na učebnice                    -                              -                       465,00    

Preddavky na stravu v ŠJ          5 700,00                  5 700,00                  6 739,08    

Refundácia nocľahu vodiča             120,00                     120,00                            -      

Preplatky na zdravotnom 

poistení                     -                              -                         70,29    

Spolu         8 100,00                  8 565,00                10 286,97    
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Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 104 437,88 eur bol skutočný príjem vo výške 

108 461,36 eur, čo predstavuje 103,80 % plnenie. Transfery boli účelovo určené a boli 

použité v súlade s ich účelom. 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Okresný úrad, odb. školstva 

Prešov       57 511,00    Prenesený výkon št. správy - ZŠ normatívne 

Okresný úrad, odb. školstva 

Prešov         1 175,00    Prenesený výkon št. správy - ZŠ špecifika 

Okresný úrad, odb. školstva 

Prešov         4 064,00    Prenesený výkon št. správy - ZŠ asistent 

Okresný úrad, odb. školstva 

Prešov            391,00    Prenesený výkon št. správy - ZŠ učebnice 

Okresný úrad, odb. školstva 

Prešov            563,00    

Prenesený výkon št. správy - ZŠ vzdelávacie 

poukazy 

Okresný úrad, odb. školstva 

Prešov         2 510,00    Prenesený výkon št. správy - MŠ predškoláci 

Okresný úrad, odb. školstva 

Prešov              44,00    Dopravné 

MV SR, Sekcia verejnej správy            182,80    Prenesený výkon št. správy - REGOB, reg.adries 

MV SR             500,00    Projekt MŠ - Múdre hranie 

MV SR              47,04    Starostlivosť o ŽP 

DPO SR         1 400,00    Dotácia pre DHZO Okružná 

UPSVaR, Prešov         4 589,40    Príspevok na obedy MŠ, ZŠ 

UPSVaR, Prešov         3 843,76    

Príspevok NP §54 zosúladenie rodinného a 

pracovného života 

Štatistický úrad SR         2 526,88    SODB 

Modrá hviezda 18,48 Refundácia Organika - mliečne 

Spolu       79 366,36      

 

V roku 2021 prijala obec v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 nasledovné granty 

a transfery: 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MV SR       29 095,00    Refundácia testovanie COVID-19 

      

 

Kapitálové príjmy 

Kapitálové príjmy boli vo výške 0 eur. Skutočný príjem k 31.12.2021 bol vo výške 0 

eur, čo predstavuje 0,00 % plnenie. 
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Príjmové finančné operácie 

Finančnými operáciami sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú 

sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie vykrývajú príslušné 

schodky, ale netvoria príjem z tohto dôvodu sa využívajú na krytie kapitálových výdavkov. 

Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce, ale obec ich môže 

použiť na plnenie svojich úloh. 

 Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 23 270 eur, bol skutočný príjem 

k 31.12.2021 vo výške 39 027,23 eur, čo predstavuje 167,70 % plnenie.  

 

V roku 2021 bol prijatý Municipálny úver - Univerzál vo výške 75 000 eur. Prijatie tohto 

úveru bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 22.06.2021 uznesením č. 4/3/2021. 

V roku 2021 bolo čerpanie tohto úveru vo výške 23 270 eur. Z toho: 

 19 770 eur projektové dokumentácie 

- 12 584 eur - projektová dokumentácia VSD/zábezpeka 

- 2 440 eur - projektová dokumentácia - komunikácie 

- 2 120 eur -  zmena projektovej dokumentácie - MŠ 

- 650 eur - projektová dokumentácia - vodovod 

- 1 976 eur - projektová dokumentácia - multifunkčné ihrisko 

 3 500 eur kúpa pozemku parc. č. 113/1 

V roku 2021 boli použité aj prostriedky z prevodu z predchádzajúceho roka v sume 15 757,23 

eur. 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 

Na rok 2021 boli schválené výdavky vo výške 258 948 eur. Po poslednej zmene boli 

výdavky rozpočtované vo výške 295 029 eur. K 31.12.2021 boli výdavky skutočne čerpané 

vo výške 344 914,15 eur, čo predstavuje 117% čerpanie. 

 

Bežné výdavky 

Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 257 048 eur. Po poslednej smene boli 

výdavky rozpočtované vo výške 291 529 eur. K 31.12.2021 boli bežné výdavky skutočne 

čerpané vo výške 341 414,15 eur, čo predstavuje 117% čerpanie. 
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Bežné výdavky obecného úradu 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

celkom 

611 - Mzdy         41 000            42 685       44 041,67    

620 - Odvody         13 300            13 300       15 732,40    

631 - Cestovné náhrady           2 500              2 500         2 483,82    

632 - Energie, voda a komunikácie           5 610              5 804         6 825,13    

633 - Materiál           2 100              3 080         4 235,76    

634 - Multikár              300                 300            347,97    

635 - Údržba budov a zariadenia              250                 250            212,16    

637 - Služby - SF, stravné, štúdie, propag.           7 810              9 205       11 342,72    

641 - Transféry SSÚ              400                 400            475,00    

642 - Transféry jednotlivcom           1 800              1 530         4 087,72    

637 - Poplatky banke           1 500              1 500            593,09    

637 - Poplatky za úver          1 055,54    

Spolu         76 570            80 554       91 432,98    

 

611-Mzdy  44 041,67 eur, z toho: 1 650 eur SODB (kryté dotáciou, Štatistický úrad SR) 

620-Odvody 15 732,40 eur, z toho: 563,57 eur SODB (kryté dotáciou, Štatistický úrad SR) 

632- Energie, voda a komunikácie 6 825,13 eur, z toho 518,71 eur SODB (kryté dotáciou, 

Štatistický úrad SR) 

633-Materiál 4 235,76 eur, z toho 592,10 eur SODB (kryté dotáciou ŠÚ SR) 

642 - Transfery jednotlivcom 

Najväčšiu odchýlku od upraveného rozpočtu predstavujú transfery jednotlivcom. Táto 

položka zahŕňa aj výdavky na stravovanie materskej a základnej školy. Tieto výdavky boli 

kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu na stravu. Dotácia bola poskytnutá vo výške 4 589,40, 

suma skutočne použitých finančných prostriedkov bola 2 917,70 eur.  

 

Bežné výdavky ostatné 

Schválený 

rozpočet 
Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

celkom 

0160 -       

0320 - ochrana pred požiarmi 500,00  1 900,00  1 809,92  

0451 - údržba miestnych komunikácií 250,00  495,00  493,38  

0510 - vývoz odpadu a kontajnerov 5 600,00  5 600,00  5 946,04  

0510 - nákup smetných nádob 0,00  660,00  658,20  

0560 - ochrana živ. prostredia - kosenie 500,00  500,00  298,69  

0620 - 611 - Mzdy - udržiavanie živ. 

prostredia 7 572,00  7 572,00  7 877,40  

0620 - 611- Mzdy-NP54 Zosúladenie RaŽ     1 920,02  
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0620 - 620 - Odvody 2 626,00  2 626,00  2 707,61  

0621 - 620 - Odvody - NP54 Zosúladenie RaŽ     670,85  

0620 - 633 - materiál na rozvoj obce 500,00  6 900,00  6 879,67  

0620 - 637 - služby - rozvoj obce 4 300,00  27 940,00  28 059,50  

0640 - 632 - Energia - verejné osvetlenie 1 600,00  1 600,00  1 461,03  

0640 - 635 - údržba verejného osvetlenia 500,00  500,00  699,41  

0740 - covid 19, testovanie     28 285,82  

0810 - 633 - materiál 700,00  0,00  0,00  

0810 - 634 - dopravné       

0810 - 637 - služby 350,00  0,00  0,00  

0820 - 633 - reprezentačné 1 050,00  376,00  445,07  

0820 - 637 - konkurzy a súťaže       

0840 - 632 - energie Dom smútku 400,00  730,00  770,39  

0840 - 635 - oprava DS       

0840 - 637 - poistenie DS 100,00  170,00  70,00  

Spolu 26 548,00  57 569,00  89 053,00  

 

Pri kontrole týchto výdavkov uvedených v záverečnom účte boli zistené nasledovné 

nedostatky: 

 0510 - Nákup smetných nádob - schválený rozpočet - chybne uvedená suma 500 eur, 

správny údaj 0 eur. 

 0620-611 - Mzdy-udržiavanie životného prostredia - skutočnosť-chybné uvedené suma 

7 776,36 eur, správny údaj 7877,40 eur 

 0820-633 - reprezentačné - upravený rozpočet - chybne uvedená suma 0 eur, správny 

údaj 376 eur, skutočnosť - chybne uvedená suma 0 eur, správny údaj 445,07 eur. 

Tieto nedostatky boli do spracovania tohto stanoviska prekonzultované a opravené. Chybne 

uvedené sumy neovplyvnili celkový výsledok hospodárenia obce za rok 2021. 

0320-ochrana pred požiarmi - 500 eur dotácia obce Okružná, 1400 eur dotácia DPO SR 

0620 - 611- Mzdy-NP54 Zosúladenie RaŽ - kryté dotáciou ÚPSVaR 

0621 - 620 - Odvody - NP54 Zosúladenie RaŽ -  kryté dotáciou ÚPSVaR 

0740 - covid 19, testovanie - refundácia MV SR 

 

Výdavky Materskej školy 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

celkom 

610 - mzdy 34 000,00  34 000,00  35 026,80  

620 - odvody 11 900,00  11 900,00  12 243,85  

632 - energie, voda, komunikácie 1 950,00  1 950,00  1 545,06  
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633 - čistiace, administrat., učebné pomôcky, 

inventár 650,00  650,00  481,97  

633 - učebné pomôcky z dotácie     1 739,21  

634 - dopravné       

635 - údržba, opravy 100,00  100,00  0,00  

637 - stravné, SF, poistenie 990,00  1 050,00  1 114,88  

Spolu 49 590,00  49 650,00  52 151,77  

 

Výdavky Základnej školy 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

celkom 

610 - mzdy 45 000,00  45 900,00  49 844,92  

620 - odvody 16 200,00  16 200,00  17 184,78  

632 - energie, voda, komunikácie 1 850,00  1 850,00  1 714,26  

633 - čistiace, administrat., učebné pomôcky, 

inventár 600,00  1 065,00  1 296,12  

633 - dezinfekcia, materiál, učebnice - účelovo dané   891,00  1 618,02  

634 - prepravné 0,00    32,76  

635 - opravy, údržba, revízie 150,00  150,00  25,00  

637 - stravné, tvorba SF, poistenie 1 920,00  1 860,00  1 446,09  

Spolu 65 720,00  67 916,00  73 161,95  

 

Výdavky Školskej družiny pri ZŠ 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

celkom 

610 - mzdy 9 500 9 160 9 353,89 

620 - odvody 3 500 3 500 3 269,63 

633 - čistiace, administ. , učebné pomôcky, 

inventár       

637 - stravné, tvorba SF 100 100 93,30 

Spolu 13 100 12 760 12 716,82 

 

Výdavky Školskej jedálne pri MŠ 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

celkom 

610 - mzdy 11 690  9 450  9 425,48  

620 - odvody 3 800  3 800  3 268,01  

633 - všeob. material, prac. odevy, spotreba 

potravín 6 000  6 000  6 818,10  

635 - opravy, údržba 100  100  66,00  

637 -stravovanie, tvorba SF 630  630  287,68  

Spolu 22 220  19 980  19 865,27  

Výdavky na starších občanov 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

celkom 

633 - materiál 800 600 594,36 
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Kapitálové výdavky 

Kapitálové výdavky na rok 2021 boli rozpočtované vo výške 1 900 eur, po poslednej 

zmene rozpočtu vo výške 3 500 eur. Skutočné kapitálové výdavky k 31.12.2021 boli 3 500 

eur, čo predstavuje 100% čerpanie. Kapitálové výdavky boli použité na nákup pozemku 

v sume        3 500 eur. 

 

Výdavkové finančné operácie 

Výdavkové finančné operácie boli na rok 2021 rozpočtované v sume 0 eur a čerpané 

v sme 0 eur. 

5. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

Hospodárenie obce 
Skutočnosť k 31.12.2021 v 

EUR 

Bežné príjmy spolu                                  326 004,04    

Bežné výdavky spolu                                  341 414,15    

Bežný rozpočet  -                                  15 410,11    

Kapitálové príjmy                                                 -      

Kapitálové výdavky                                      3 500,00    

Kapitálový rozpočet -                                    3 500,00    

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -                                  18 910,11    

Vylúčenie z prebytku -                                    2 866,40    

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového 

rozpočtu -                                  21 776,51    

Príjmové finančné operácie                                    39 027,23    

- Municipálny úver - Univerzál 23 270,00 

-Príjmy z predchádzajúceho obdobia 15 757,23 

Výdavkové finančné operácie 0,00 

Rozdiel finančných operácií 39 027,23 

PRÍJMY SPOLU 365 031,27 

VÝDAVKY SPOLU 344 914,15 

Hospodárenie obce 20 117,12 

Vylúčenie z prebytku -                                    2 866,40    

Upravené hospodárenie obce 17 250,72 

 

Výsledok hospodárenia obce vypočítaný podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 

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

637 - služby - obedy 2 500 2 500 2 438,00 

Spolu 3 300 3 100 3 032,36 
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niektorých zákonov je schodok vo výške 18 910,11 eur. Rozdiel finančných operácií je 

39 027,23 eur. 

Podľa § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy sa z prebytku bežného a kapitálového  rozpočtu pre účely tvorby peňažných 

fondov vylučujú nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky (ako sú dotácie zo štátneho 

rozpočtu, rozpočtu Európskej únie, náhradná výsadba, fond opráv a iné).  

Vylúčenie z prebytku predstavujú  nevyčerpané prostriedky vo výške 2 866,40 eur 

- nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné podľa ustanovenia § 140-141 

zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo 

výške 792,96 eur. 

- nevyčerpané prostriedky z dotácie na stravu podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách vo 

výške 1 671,70 eur 

- nevyčerpané prostriedky SODB- sčítanie obyvateľov, domov a bytov vo výške 390,50 eur 

- nevyčerpané prostriedky dopravné ZŠ v sume 11,24 eur. 

 

Upravený výsledok hospodárenia obce Okružná za rok 2021 po vylúčení 

nevyčerpaných prostriedkov je prebytok hospodárenia vo výške 17 250,72 eur. 

 

4. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu a sociálneho fondu 

Rezervný fond 

Rezervný fond tvorí obec vo výške určenej jej zastupiteľstvom, najmenej však 10% 

z prebytku rozpočtu. Rezervný fond k 1.1.2021 bol vo výške 1 608 eur. Prírastok bol vo výške 

10 % prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2020, a to vo výške 1 024 eur. V roku 2021 

neboli realizované úbytky rezervného.  

Konečný zostatok rezervného fondu k 31.12.2021 je 2 632,00 eur. O použití 

rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 

Sociálny fond 

 Obec je povinná vytvárať sociálny fond. Obec si túto povinnosť plní povinným 

prídelom 1% zo súhrnu hrubých miezd zamestnancov za bežný rok, čo predstavovalo 

prírastok        1 546,90 eur. Sociálny fond sa čerpal príspevkom na stravné na zamestnancom 

s celkovým úbytkom 121,50 eur. Uvedené je v súlade s §7 ods. 1 zákona 152/1994 Z.z. 

o sociálnom fonde. Konečný zostatok sociálneho fondu k 31.12.2021 je 1849,79 eur. 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 

Záverečný účet obce obsahuje stručnú bilanciu aktív a pasív. Aktíva predstavujú 

hodnotu majetku, na druhej strane pasíva predstavujú zdroje krytia tohto majetku. Z toho 

vyplýva nutnosť zabezpečenia vyrovnanosti týchto dvoch strán. Bilancia aktív a pasív je 

vyrovnaná vo výške 753 867,58 eur. 

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 7 ods.1, obec je povinná hospodáriť 

s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného 

prostredia. 

Na strane aktív v celkovej hodnote 753 867,58 eur je evidovaný: 

- neobežný majetok vo výške 728 176,30 eur, z toho: 

 Dlhodobý nehmotný majetok     16 620,00 eur 

 Dlhodobý hmotný majetok   701 800,61 eur 

 Dlhodobý finančný majetok      9 755,69 eur 

- obežný majetok vo výške 25 691,28 eur, z toho:  

 Zásoby                   36,77 eur 

 Zúčtovanie medzi subjektami VS            0,00 eur 

 Krátkodobé pohľadávky             0,00 eur 

 Finančné účty     25 654,51 eur 

 

Stav a vývoj pohľadávok 

K 31.12.2021 obec Okružná neeviduje žiadne pohľadávky. 

 

Na strane pasív v celkovej hodnote 753 867,58 eur sú evidované: 

- Vlastné imanie vo výške 232 790,75 eur, z toho: 

 Výsledok hospodárenia  232 790,75 eur 

- Záväzky vo výške 60 705,11 eur, z toho: 

 Rezervy          400,00 eur 

 Zúčtovanie medzi subjektami VS     2073,44 eur 

 Dlhodobé záväzky                 1 849,79 eur 

 Krátkodobé záväzky   22 687,88 eur 
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 Bankové úvery a výpomoci  33 694,00 eur 

- Časové rozlíšenie vo výške 460 371,72 eur 

7. Stav a vývoj dlhu (záväzkov)  

K 31.12.2021 obec Okružná eviduje tieto záväzky: 

- záväzky voči dodávateľom   1 895,32 eur 

- záväzky voči zamestnancom            11 319,24 eur  

- záväzky voči poisťovniam              7 240,71 eur  

- záväzky voči daňovému úradu  1 435,01 eur 

- preddavky na stravné                            797,60 eur 

SPOLU              22 687,88 eur 

 

 

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým 

osobám – podnikateľom podľa §7 ods. 4 zákone č. 583/2004 Z.z. 

V roku 2021 obec Okružná neposkytla žiadne dotácie právnickým ani fyzickým 

osobám. 

 

 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu 

Podľa § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

o a zmene a doplnení niektorých zákonov, obec má 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 VÚC. 
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Poskytovateľ Účel 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

Rozdiel 

Okresný úrad, odb. 

školstva 

Prenesený výkon št. správy - ZŠ 

normatívne 57 511,00  57 511,00  0,00  

Okresný úrad, odb. 

školstva 

Prenesený výkon št. správy - ZŠ 

asistent 4 064,00  4 064,00  0,00  

Okresný úrad, odb. 

školstva 

Prenesený výkon št. správy - ZŠ 

učebnice 391,00  391,00  0,00  

Okresný úrad, odb. 

školstva 

Prenesený výkon št. správy - ZŠ 

vzdelávacie poukazy 563,00  563,00  0,00  

Okresný úrad, odb. 

školstva 

Prenesený výkon št. správy - ZŠ 

dopravné 44,00  33,00  11,00  

Okresný úrad, odb. 

školstva 

Prenesený výkon št. správy - ZŠ 

špecifika 1 175,00  1 175,00  0,00  

Okresný úrad, odb. 

školstva 

Prenesený výkon št. správy - MŠ 

predškoláci 2 510,00  2 510,00  0,00  

MV SR Projekt MŠ - Múdre hranie 500,00  500,00  0,00  

MV SR sekcia 

verejnej správy 

Prenesený výkon št. správy - 

REGOB, register adries 182,80  182,80  0,00  

MV SR 

Prenesený výkon štátnej správy 

Starostlivosť o ŽP 47,04  47,04  0,00  

DPO SR Dotácia pre DHZO Okružná 1 400,00  1 400,00  0,00  

UPSVaR 

Dotácia na obedy ZŠ, MŠ - 

predškoláci 4 589,40  2 917,70  1 671,70  

UPSVaR 

NP§54 zosúladenie rodinného a 

pracovného života 3 843,76  3 843,76  0,00  

Štatistický úrad SR SODB - sčítanie obyvateľov 2 526,88  2 136,38  390,50  

SPOLU   79 347,88  77 274,68  2 073,20  
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Záver 

 

Na základe vlastného zhodnotenia konštatujem, že návrh záverečného účtu obce 

Okružná za rok 2021 je spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami a obsahuje 

všetky predpísané náležitosti podľa §16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a objektívne vyjadruje 

rozpočtové hospodárenie obce Okružná za rok 2021.  

Návrh záverečného účet obce Okružná za rok 2021 bol podľa §9 ods. 2. zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení pred jeho schválením zverejnený najmenej 15 dní 

spôsobom v obci obvyklým - na úradnej tabuli a na webovej stránke obce. 

Do doby spracovania tohto stanoviska nebola ročná účtovná závierka k 31.12.2021 

overená audítorom, ale obec prisľúbila vykonanie auditu.  

Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 môže byť v súlade s §9 ods. 3 

zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  prevedený do mimorozpočtového peňažného fondu 

obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok. 

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

samosprávy obec a vyšší územný celok vytvárajú rezervný fond vo výške určenej ich 

zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu.  

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu              - 18 910,11eur 

Vylúčenie z prebytku                - 2 866,40 eur 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu        - 21 776,51 eur 

Rozdiel finančných operácií      39 027,23 eur 

Upravené hospodárenie obce      17 250,72 eur 

Tvorba rezervného fondu 10%       1 725,00 eur 

 

Hospodársky výsledok po odpočítaní účelovo určených finančných prostriedkov a 

povinného prídelu do rezervného fondu je možné previesť do fondov obce alebo použiť v 

nasledujúcom rozpočtovom roku.  Odporúčam prevedenie hospodárskeho výsledku za rok 

2021 do rozpočtu na rok 2022. 
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Prevedenie očisteného hospodárskeho výsledku 15 525,72 eur (17 250,72 - 1 725,00) 

za rok 2021 do rozpočtu v roku 2022 sa vykoná zmenou rozpočtu. Narozpočtovaná bude 

príjmová finančná operácia v sume 15 525,72 eur. 

Na základe uvedených skutočností odporúčam: 

 návrh záverečného účtu obce Okružná za rok 2021  schváliť bez výhrad. 

 Tvorbu rezervného fondu vo výške 1 725 eur 

 Prevod hospodárskeho výsledku vo výške 15 525,72 eur do rozpočtu na rok 2022 

                                                                                     

V Okružnej  27.06.2022 

 

 Mgr. Miroslava Sučková 

      Hl. kontrolór obce 

 


