
Stanovisko hlavného kontrolóra   

k záverečnému účtu obce Veľká Čierna za rok 2021 
 

 

     Záverečným účtom obce rozumieme súhrnné spracovanie údajov charakterizujúcich 

rozpočtové hospodárenie obce za príslušný kalendárny rok, ktorého povinnosť zostavenia 

určuje § 16 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odborné stanovisko predkladám 

v súlade s § 18f ods. 1, písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov.  

     Účelom tohto stanoviska je predovšetkým snaha a odborné posúdenie všetkých tých 

aspektov a náležitostí záverečného účtu, ktorými musí tento dokument zo zákona disponovať. 

Jednotlivé kroky možno zostaviť do nasledujúcej postupnosti: 

 

 

     1. Súlad predloženého záverečného účtu so všeobecne záväznými právnymi   

         predpismi 

Návrh záverečného účtu obce má byť zostavený v plnom súlade s požadovanými právnymi 

normami, ktoré jeho zostavenie odborne a právne definujú a podmieňujú a to predovšetkým so 

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

predpisov, konkrétne § 16 ods. 5, v zmysle ktorého má obsahovať: 

 

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

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 dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa   

    jednotlivých príjemcov 

f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti  

g) hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku. 

 

Možno konštatovať, že návrh záverečného účtu obce obsahuje predpísané náležitosti.  

 

 

     2. Overenie účtovnej závierky obce a jeho rozpočtového hospodárenia audítorom  

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkrétne § 16 odst.3 

je obec povinná dať si overiť účtovná závierku. Audit účtovnej závierky bude vykonaný do 31. 

12. 2022. 

 

 

     3. Zverejnenie návrhu záverečného účtu obce zákonným spôsobom 

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, §9 odst.2, je obec povinná zverejniť 

rozpočet obce najmenej 15 dní spôsobom v obci obvyklým. Obec zverejnenie splnila zákonným 

spôsobom a to zverejnením záverečného účtu na Úradnej tabuli.  

 

 

     4. Hospodárenie a finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu    

        a organizáciám 



V súlade s § 16 ods. 2 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov, musí obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane 

finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným PO a FO – podnikateľom, ktorým poskytla 

prostriedky zo svojho rozpočtu, ako i usporiadať finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom 

a k rozpočtom VÚC.  

Možno konštatovať, že všetky vzťahy boli riadne usporiadané a zúčtované v súlade so 

zákonom.  

 

 

     5. Plnenie rozpočtu obce 

Rozpočet obce je v zmysle §10 odst.3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov v súlade s rozpočtovou klasifikáciou 

vnútorne členený na:  

a) bežné príjmy a výdavky 

b) kapitálové príjmy a výdavky 

c) finančné operácie.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.12.2020 uznesením č. 34/2020  

Rozpočet bol zmenený dvanásťkrát: zmeny rozpočtu sú uvedené v nasledujúcom prehľade: 

  
 

Poradové 

číslo 

zmeny 

rozpočtu 

Dátum zmeny  

rozpočtu 

rozpočtovým  

opatrením 

Zmena rozpočtu rozpočtovým 

opatrením schválená uznesením číslo 

- rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2 

   písm. a) b) c) 

1. 1/2021 

11.1.2021 

Rozpočtové opatrenie starostu obce 

2. 2/2021 

2.2.2021 

Rozpočtové opatrenie starostu obce 

3. 3/2021 

1.3.2021 

Rozpočtové opatrenie starostu obce 

4. 4/2021 

12.4.2021 

Rozpočtové opatrenie starostu obce 

5. 5/2021 

6.5.2021 

Rozpočtové opatrenie starostu obce 

6. 6/2021 

24.6.2021 

Uznesenie OZ č. 12/2021 – zo dňa 24.6.2021 

7. 7/2021 

29.7.2021 

Uznesenie OZ č. 17/2021 – zo dňa 29.7.2021 

8. 8/2021 

5.8.2021 

Rozpočtové opatrenie starostu obce 

9. 9/2021 

9.9.2021 

Rozpočtové opatrenie starostu obce 

10. 10/2021 

11.10.2021 

Rozpočtové opatrenie starostu obce 

11. 11/2021 

2.11.202 

Rozpočtové opatrenie starostu obce 

12. 12/2021 

14.12.2021 

Uznesenie OZ č. 33/2021 – zo dňa 

14.12.2021 

 

 



 

Plnenie rozpočtu obce 
 

 

Rozpočet obce k 31.12.2021  

 

 

  

Schválený rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2021 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 201 999 265 559 256 898,55 96,74 

z toho :     

Bežné príjmy 196 839 221 564 216 971,41 97,93 

Kapitálové príjmy 160 160 80,00 50,00 

Finančné príjmy 5 000 43 835 39 847,14 90,90 

Výdavky celkom 201 999 255 793 226 206,84 88,43 

z toho :     

Bežné výdavky 188 399 213 321 187 721,56 88,00 

Kapitálové výdavky 10 000 38 872 34 885,28 89,74 

Finančné výdavky 3 600 3 600 3 600,00 100,00 

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

0 9 766 30 691,71  

 

 

 
Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 216 971,41 

Bežné výdavky spolu 187 721,56 

Bežný rozpočet 29 249,85 

Kapitálové  príjmy spolu 80,00 

Kapitálové  výdavky spolu 34 885,28 

Kapitálový rozpočet  -34 805,28 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu 5 555,43 

Úprava schodku HČ 3 564,55 

/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 9 119,98 

Príjmové finančné operácie  39 847,14 

Výdavkové finančné operácie  3 600,00 

Rozdiel finančných operácií 36 247,14 
PRÍJMY SPOLU   256 898,55 

VÝDAVKY SPOLU 226 206,84 

Rozpočtové hospodárenie obce  30 691,71 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ 3 564,55 

Upravené rozpočtové hospodárenie obce 27 127,16 



 

      6. Bilancia aktív a pasív  

Neoddeliteľnou súčasťou záverečného účtu obce je aj tabuľkový prehľad bilancie aktív  a 

pasív.  
 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2021  v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Majetok spolu 1 570 769,62 1 472 359,39 

Neobežný majetok spolu 1 515 441,13 1 430 657,06 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 1 454 504,29 1 369 720,22 
Dlhodobý finančný majetok 60 936,84 60 936,84 

Obežný majetok spolu 54 839,60 41 179,12 
z toho :   
Zásoby 5 403,24 514,81 
Zúčtovanie medzi subjektmi VS 11,52 31,68 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  64,44 117,85 
Finančné účty  49 360,40 40 514,78 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  488,89 523,21 
P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2021 v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 570 769,62 1 472 359,39 

Vlastné imanie  321 283,56 325 356,42 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  321 283,56 325 356,42 

Záväzky 40 076,30 43 250,87 
z toho :   
Rezervy  760,00 760,00 
Zúčtovanie medzi subjektmi VS 6 335,83 5 167,87 
Dlhodobé záväzky 322,36 211,72 
Krátkodobé záväzky 6 278,11 14 331,28 
Bankové úvery a výpomoci 26 380,00 22 780,00 

Časové rozlíšenie 1 209 409,76 1 103 752,10 

 
 

      

     7.  Hospodárenie príspevkových organizácii v pôsobnosti obce 

 

Obec Veľká Čierna  nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie . 

 

 

 

 



 

     8.  Prehľad o stave a vývoji dlhu 

 

Stav záväzkov k 31.12.2021    

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2021 v EUR 

 
z toho v lehote splatnosti  

 
z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 830,46 830,46 0,00 

- zamestnancom 6 088,73 6 088,73 0,00 

- poisťovniam  3 854,35 3 854,35 0,00 

- daňovému úradu 938,97 938,97 0,00 

- štátnemu rozpočtu 5 167,87 5 167,87 0,00 

- bankám 22 780,00 22 780,00 0,00 

- štátnym fondom 0,00 0,00 0,00 

- ostatné záväzky 3 590,49 3 590,49 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2021 43 250,87 43 250,87 0,00 

 

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021 

  
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru/NFV 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2021 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2021 

Zostatok úveru 

(istiny) 

k 31.12.2021 

Rok 
splatnosti 

 

Prima banka 

Slovensko ,a.s. 

Vybudovanie 

vodovodu 

70 962,00 3 600,00 270,86 14 262,00 2024 

 

 

9.  Prehľad o poskytnutých dotáciách a zárukách  

 
Obec v roku 2021 poskytla dotáciu v súlade so VZN č.02/2016 o dotáciách, právnickým 

osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na 

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie  

 

 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza 

  - činnosť CVČ KSŠ v Rajci 

100,00 100,00 0,00 

 

K 31.12.2021 bola vyúčtovaná  dotácia, ktorá bola poskytnutá v súlade so VZN č.02/2016 

o dotáciách. Obec Veľká Čierna neposkytla k 31. 12. 2021 žiadnu záruku.  

 

10.  Podnikateľská činnosť  

 
Obec Veľká Čierna v roku 2021 nevykonávala podnikateľskú činnosť . 

 
11.  Zákonnosť stanovenia výsledku hospodárenia  

Mechanizmus stanovenia výsledku hospodárenia obce je v súlade s ustanovením §2 písm. b) 

a c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, definujúcim prebytok rozpočtu 

ako kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce a schodok ako záporný rozdiel 

medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce. Je tiež v súlade s § 10, ods. 3 písm. a) a b) 



potvrdzujúcim jeho členenie na bežné príjmy a bežné výdavky a kapitálové príjmy a kapitálové 

výdavky.   

 

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 má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

 

Obec Veľká Čierna na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 35/2020 zo dňa 

28.12.2020 neuplatňovala programovú štruktúru v rozpočte obce Veľká Čierna pre rok 2021. 

 

Vyhodnotením  hospodárenia obce za rok 2021 môžem konštatovať, že splnilo svoje 

základné poslanie zabezpečiť financovanie rozpočtom stanovených úloh a zámery 

rozpočtu v plnej miere realizovať.  

 

Vzhľadom na vyššie uvedené, odporúčam Obecnému zastupiteľstvu obce 

Veľká Čierna schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad.    

 
Návrh na uznesenie 

 

 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie  

správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2021. 

 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  
Záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  
tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške  32 127,16 EUR 

         

 

 

 

 
Vypracovala a predkladá: Ing. Zlatica Skákalová, hlavný kontrolór obce 

 

Dňa 14.3.2022 

 

 


