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Hlavný kontrolór Obce  Včelince 

 

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok  2021 
 

 

   V zmysle § 18 f ods. l  písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

predkladám 

 

 odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Včelince za rok 2021. 

 

Odborné stanovisko som spracoval(a) na základe predloženého návrhu záverečného 

účtu Obce Včelince za rok 2021 na základe finančných a účtovných výkazov vyhotovených 

obcou k 31.12.2021. Návrh bol zverejnený dňa 12.05.2022  na  úradnej tabuli. 

Hospodárenie obce v roku 2021 bolo ovplyvnené pandémiou COVID-19. 

 

Návrh záverečného účtu Obce Včelince za rok 2021 bol spracovaný v súlade so  

zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. Návrh 

záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004  Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy v z. n. p. a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení. v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy. 

 

Hlavný kontrolór v stanovisku hodnotí: 

- náležitosti návrhu záverečného účtu obce 

- údaje o plnení rozpočtu  
- tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 
- aktíva a pasíva 
- stav a vývoj dlhu 
- hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti obce 

- poskytnuté zárukách podľa jednotlivých príjemcov 
- náklady a výnosy podnikateľskej činnosti 
- finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: 
- zriadením a založeným právnickým osobám 
- ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

- štátnemu rozpočtu 
- štátnym fondom 
- rozpočtom iných obcí 
- rozpočtom VÚC 
- hodnotenie plnenia programov obce 

 

NÁLEŽITOSTI NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

 

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade aj so – Zásadami rozpočtového 

hospodárenia obce  Zásadami hospodárenia a nakladanie s majetkom Obce Včelince 

 

Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

splnila povinnosť dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona o obecnom zriadení §9 ods.4. 

 

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových  

pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa  § 
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10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad 

o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti. 

    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. 

 

    Obec spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu príjmov 

podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a položky. Návrh záverečného 

účtu v oblasti plnenia rozpočtu  výdavkov spracovala  a predložila podľa funkčnej klasifikácie 

na úrovni oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni 

hlavnej kategórie. 

 

      Obec postupovala podľa § l6 ods. l zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne 

spracovala do záverečného účtu obce.  V súlade s § l6 ods. 2 cit. zákona finančne usporiadala 

svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytla prostriedky zo 

svojho rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné vzťahy  k ŠR, štátnym fondom, rozpočtom  iných 

obcí a k rozpočtu vyššieho územného celku. Predložený návrh  záverečného účtu obce 

obsahuje povinné náležitosti podľa § l6 ods. 5 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy, a to údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 cit. zákona  v súlade  

s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje 

o hospodárení príspevkových organizácii v ich pôsobnosti. 

 

     Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a prehľad o poskytnutých zárukách 

podľa  jednotlivých príjemcov návrh rozpočtu neobsahuje, pretože obec nevykonáva 

podnikateľskú činnosť  a neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecných právnych 

predpisov. 

 

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU 

 

     Finančné hospodárenie Obce Včelince sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený 

uznesením obecného zastupiteľstva číslo 27/2020 prijatého na  riadnom zasadnutí OZ  dňa 

10.12.2020   

 

Schválený rozpočet Obce Veľký Blh  bol v priebehu roka upravovaný  nasledovne: 

  

- prvá  zmena  schválená dňa 21.04.2021 uznesením č. 8/2021 

- druhá zmena schválená dňa 30.06.2021 uznesením č. 16/2021 

- tretia zmena  schválená dňa 30.09.2021 uznesením č. 24/2021 

- štvrtá zmena  schválená dňa 29.12.2021 uznesením č. 29/2021 

 

Rozpočet celkove v    € 

 Schválený rozpočet Uprav.rozpočet   Čerpaný  rozpočtu 

príjmy celkove 521 594,00 589 002,66 569 760,54 

výdavky celkove 519 811,00 571 563,12 557 443,89 

Hospodárenie- prebytok 1 783,00 17 439,54 12 316,65 
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Bežný rozpočet v € 

 

 Schválený rozpočet uprav.rozpočet   Čerpaný  rozpočtu 

bežné príjmy  483 594,00 546 000,71 526 758,59 

bežné výdavky 479 991,00 528 011,97 513 900,11 

Hospodárenie-prebytok 3 603,00 17 988,74 12 858,48 

 

Kapitálový rozpočet v €: 

 Schválený 

rozpočet 
uprav. rozpočet Čerpaný  

rozpočtu 

Kapitálové príjmy  38 000,00 880,80 880,80 

Kapitálové výdavky  38 000,00 41 731,15 41 731,15 

Hospodárenie-schodok/prebytok 0,00 --40 850,35 -40 850,35 

 

Finančné operácie v €: 

 Schválený rozpočet uprav.rozpočet Čerpaný  rozpočtu 

príjmové fin. Operácie 0,00 42 121,15 42 121,15 

výdavkové  fin. Operácia 1 820,00 1 820,00 1 812,63 

Hospodárenie-prebytok -1 820,00 40 301,15 40 308,52 

 

Plnenie rozpočtu príjmov :   

               

100 Daňové príjmy v              294 476,09 €  

  

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku                        253 570,84 €   

120 Dane z majetku                                                               32 713,41 € 

130 Dane za tovary a služby                                                   8 191,84 €  

140 Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 

150 Poistné  

 

190 Iné dane 

 

200 Nedaňové príjmy                                         30 958,07 €      

 

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku                   12 452,21 €   

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby          13 754,94 € 

230 Kapitálové príjmy                         0,00 €    

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov  0,00 €           

290 Iné nedaňové príjmy                                                      4 750,92 € 

 

300 Granty a transfery                                  201 324,43 €  

 

310 Tuzemské bežné granty a transfery                        201 324,43 €    

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery                           0,00 €    

 

             Významnou položkou v hospodárení obce sú daňové príjmy, z toho  hlavne podielové 

dane. Daňové príjmy boli naplnené na  98,79  %, čo predstavuje  294 476,09 €.  Príjmy z  

prenájmu budov  a poplatky za služby boli dosiahnuté v porovnaní s plánovanými príjmami 

na  84,28 %, čo predstavuje   30 958,07 €. Transfery zo ŠR boli  naplnené na 95,33 % , čo 

predstavuje  201 324,43  € . 
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        Kapitálové príjmy - transfery boli naplnené na 100 %, čo predstavuje : príjem z predaja 

budov a z predaja pozemkov 

 

                           

Plnenie rozpočtu výdavkov  v   €: 

 

600 Bežné výdavky                                                       513 900,11 €  

  

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania          238 905,58 €  

620 Poistné a príspevok do poisťovní                                                    84 976,87 €     

630 Tovary a služby                                                                             160 529,53 €     

640 Bežné transfery                                                                               29 136,68 €     

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou 

výpomocou a finančným prenájmom                351,45  €   

 

700 Kapitálové výdavky                                              41 731,15 €  

710  Obstarávanie kapitálových aktív                                               41 731,15 €  

720 Kapitálové transfery      0,00 

 

   Vo  výdavkovej časti kapitálového rozpočtu  sú výdavky na nákup záhradného traktora, 

projektová dokumentácia MŠ, projektová dokumentácia Zvyšovanie energetickej náročnosti  

KD, stavebné úpravy skladu pri OcU a stavebné práce – chodník pri cintoríne. Tieto výdavky 

boli realizované z prostriedkov  ŠR, obce, z rezervného fondu. 

             

Finančné operácie:   

 

1. PRÍJMOVÉ OPERÁCIE                                                                       42 121,15 € 

 

400 Príjmy z  transakcií s  finančnými aktívami a finančnými pasívami  

410 Zo splátok  tuzemských  úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín) 

420 Zo splátok  zahraničných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí(len istín) 

430 Z predaja majetkových účastí 

450 Z ostatných finančných operácií                                                            42 121,15  € 

 

500 Prijaté úvery, pôžičky a  návratné finančné výpomoci  

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci                    0,00 € 

520 Zahraničné úvery 

 

2. VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE                       1 812,63 € 

  

800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 

810 Úvery, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie                                  0,00 € 

820 Splácanie istín               1 812,63 € 
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2. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021     
 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2021  v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Majetok spolu 1 809 887,63 1 768 446,08 

Neobežný majetok spolu 1 689 590,16 1 675 270,97 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 1 542 132,16 1 527 812,97 
Dlhodobý finančný majetok 147 458,00 147 458,00 

Obežný majetok spolu 119 420,74 92 279,06 
z toho :   
Zásoby 136,44 140,41 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
Dlhodobé pohľadávky 329,80 229,84 
Krátkodobé pohľadávky  24 842,03 26 876,55 
Finančné účty  94 112,47 65 032,26 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  876,73 896,05 

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 1 809 887,63 1 768,446,08 

Vlastné imanie  913 023,95 908 664,17 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  913 023,95 908 664,17 

Záväzky 89 589,37 87 140,25 
z toho :   
Rezervy  1 080,00 432,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 1 853,05 0,00 
Dlhodobé záväzky 34 978,69 32 574,18 
Krátkodobé záväzky 37 883,63 40 340,07 
Bankové úvery a výpomoci 13 794,00 13 794,00 

Časové rozlíšenie 807 274,31 772 641,66 

 

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 
 

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 1 993,80 1 993,80  

- zamestnancom 17 069,03 17 069,03  

- poisťovniam  10 282,03 10 282,03  

- daňovému úradu 2 630,35 2 630,35  

- návratná finančná výpomoc 13 794,00 13 794,00  

- sociálny fond 726,23 726,23  



 6 

- štátnemu rozpočtu 0,00 0,00  

- štátnym fondom (ŠFRB) 33 679,02 33 679,02  

- iné záväzky 383,79 383,79  

- prijaté preddavky 6 150,00 6 150,00  

- rezerva 432,00 432,00  

Záväzky spolu k 31.12.2021 87 140,25 87 140,25  

 

Stav úverov k 31.12.2021  
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2020 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2020 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2020 

Rok 
splatnosti 

 

ŠFRB Bytovka 56 064,53 1 812,63 351,45 33 679,02 R 2039 

MF SR Samosprávne 

funkcie 

13 794,00 0,00 0,00 13 794,00 R 2027 

SPOLU   1 812,63 351,45 47 473,02  

 

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív 

na výkon  samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 

2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume13 794,00 EUR schválená obecným 

zastupiteľstva dňa 10.09.2020 uznesením č. 22/2020 Prvá splátka v roku 2024 a posledná 

splátka v roku 2027. Dlžník môže predčasne splatiť celkovú sumu poskytnutej návratnej 

finančnej výpomoci alebo jej časť.  

 

Obec uzatvorila v roku 2009 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky. Úver je dlhodobý 

s dobou splatnosti do r. 2039, splátky istiny a úrokov sú mesačné. 

 

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:   

    Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie 

svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: 

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka 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 z rozpočtu iného subjektu 

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

alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  

 

a) Výpočet dlhu obce podľa § 17 ods.6 písm. a): 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 

k 31.12.2020: 

 

- skutočné bežné príjmy obce  518 535,01 

- skutočné bežné príjmy RO   

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020* 

(Zdroj FIN 1-12, 1.časť obec+RO) 
518 535,01 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:  
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 

(zdroj : FIN 5-04; FIN 6-04, r.11) 
13 794,00 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB  

(zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.07; FIN 6-04, r.8)) 
33 679,02 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 

(zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.01) 
44 473,02 
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Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB  

(zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.07; FIN 6-04, r.8) 
33 679,02 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu 

obce 

33 679,02 

Spolu upravená/znížená celková suma dlhu obce k 31.12.2021** 13 794,00 

 
Zostatok istiny k 31.12.2021** Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

13 794,00 518 535,01 2,66% 

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  

 

b) Výpočet dlhovej služby obce podľa § 17 ods.6 písm. b) : 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 

k 31.12.2020: 

 

- skutočné bežné príjmy obce  518 535,01 

- skutočné bežné príjmy RO   

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 

(Zdroj FIN 1-12, 1.časť obec + RO) 
518 535,01 

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:  

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 80 274,75 

- dotácie zo ŠR 108 115,63 

- účelovo určené peňažné dary  4 800,00 

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú 

bežné príjmy k 31.12.2020 (Zdroj FIN 1-12, 1.časť obec + RO) 
193 190,38 

Spolu upravené/znížené bežné príjmy k 31.12.2020*  
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 

k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

(Zdroj FIN 1-12 obec: 1. časť úroky 65x ; 2. časť istina 82x) 

 

- 821007 (úver zo ŠFRB - splátka istiny) 1 812,63 

- 651002 (bankový úver - splátka úrokov)  

- 651003 (úver zo ŠFRB a ostatné subjekty VS - splátka úrokov) 351,45 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021** 2 164,08 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2021** 

Skutočné upravené bežné 

príjmy k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

2 164,08 193 190,38 1,12 % 

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  

 

4. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým 

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

Obec v roku 2021 poskytla dotácie v súlade so VZN č. .... o dotáciách, právnickým osobám, 

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

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  
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Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

OZ Bagira  250,00 250,00 0,00 

Zdravotná výpomoc Csiszárová 700,00 700,00 0,00 

ZŤP – Juhász L 33,00 33,00 0,00 

CVČ Tornaľa 67,34 67,34 0,00 

Spolu 1 050,34 1 050,34 0,00 

 

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 

.....o dotáciách 

 

5. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 

a. zriadeným a založeným právnickým osobám 

b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

c. štátnemu rozpočtu 

d. štátnym fondom 

e. rozpočtom iných obcí 

f. 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 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. 

 

a./Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým 

organizáciám:    Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: 

Obec nemá zriadené príspevkové organizácie 

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: Obec nemá vzťah k záložným 

právnickým osobám. 

 

b./Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:  

 
 

Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 
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c. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť : školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

UPSVaR Rim. Sobota Školské potreby ZŠ 215,80 215,80 0,00 

UPSVaR Rim. Sobota Školské potreby MŠ 33,20 33,20 0,00 

UPSVaR Rim. Sobota Stravné ZŠ 1 429,60 1 429,60 0,00 

UPSVaR Rim. Sobota Stravné MŠ 469,50 469,50 0,00 

UPSVaR Rim. Sobota Detské prídavky 1 169,70 1 169,70 0,00 

UPSVaR Rim. Sobota Detské prídavky zvýšenie 223,50 223,50 0,00 

MV SR  Matrika 2 474,20 2 474,20 0,00 

OÚ odbor školstva BB Soc.znevýhod.prostr. 1 250,00 1 250,00 0,00 

OÚ odbor školstva BB Vzdel.poukaz MŠ 2 224,00 2 224,00 0,00 

OÚ odbor školstva BB Vzdel.poukaz ZŠ 422,00 422,00 0,00 

OÚ odbor školstva BB Dotácia pre školu 65 852,00 65 852,00 0,00 

OÚ odbor školstva BB Učebnice ZŠ 459,00 459,00 0,00 

MDVaRR SR Stavebný úrad 1 053,49 1 053,49 0,00 

MDVaRR SR Cestná 35,12 35,12 0,00 

OÚ ochtana ŽP Starostlivosť o ŽP 79,67 79,67 0,00 

MV  SR sekcia VS REGOB 268,29 268,29 0,00 

MV  SR sekcia VS Register adries 19,60 19,60 0,00 

OÚ Rim.Sobota CO 128,88 128,88 0,00 

DPO Rim.Sobota DPO 1 400,00 1 400,00 0,00 

MV SR MOPS EU 26 103,76 26 103,76 0,00 

MV SR MOPS ŠR 3 071,05 3 071,05 0,00 

ÚPSVaR Rim. Sobota AČ, projekty cez UPSVaR 13 223,04 13 223,04 0,00 

MFSR Opatrovateľská služba 17 265,00 17 265,00 0,00 

ŠÚ SR Sčít a obyvateľov 3 278,53 3 278,53 0,00 

ÚPSVaR Rim.Sobota Soc dávky hmotnej núdzi 16 875,50 16 875,50 0,00 

OÚ odbor školstva BB Spolu múdrejší II. 1 650,00 1 650,00 0,00 

OÚ odbor školstva BB Diskotné vzdelávanie ZŠ 500,00 500,00 0,00 

NAS TRADE s.r.o. Sponzorský 4 800,00 4 800,00 0,00 

Okr. úrad Rim.Sobota Nákup dezinf. mat.  34 880,00 34 880,00 0,00 

MV SR Dezinfekčné ZŠ  470,00 470,00 0,00 

SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY 201 324,43 201 324,43 0,00 

 

d./Finančné usporiadanie voči štátnym fondom: Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu 

zmluvu so štátnymi fondmi.  

e./Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí : Obec nemala vzťah inými obcami. 

f./ Finančné usporiadanie voči ostatným  subjektom 

 
 

Poskytovateľ 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
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Výsledok  hospodárenia v €: 

 

 Schválený rozpočet Uprav.rozpočet   Čerpaný  rozpočtu 

bežný rozpočet 3 603,00 17 988,74 12 858,48 

kapitálový rozpočet 0,00 -40 850,35 -40 850,35 

finančné operácie -1 820,00 40 301,15 40 308,52 

výsledok hospodárenia 

-prebytok –  
1 783,00 17 439,54 12 316,65 

 

    Vykazovaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b)a c) a § 10 

ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v z. n. p. a podľa opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové 

organizácie, štátne fondy, obce a VÚC. 

 

      Z prebytku rozpočtu obce pri jeho vysporiadaní podľa § 16 ods. 6 zákona  o rozpočtových  

pravidlách územnej samosprávy  boli vylúčené nevyčerpané účelovo určené prostriedky 

poskytnuté  v predchádzajúcom  rozpočtovom roku zo ŠR, nakoľko použitie príspevkov 

a dotácií podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so ŠR. 

  

     Ďalší objem účelových prostriedkov ŠR, ktoré boli poskytnuté po 1.10.2021 a nevstupujú 

do  výsledku roku 2021 v objeme 0,00 €. 

     Návrh na použitie  hospodárenia obce  za rok 2021 v objeme  -27 991,87 € (schodok 

bežného a kapitálového rozpočtu) plus 40 308,52 € (prebytok hospodárenia finančnej 

operácie)  t.j 12 316,65 €  je súčasťou návrhu záverečného účtu.: 

 

NÁVRH    PRE  OZ :   

- návrh rozdelenia prebytku rozpočtu,  
(najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6 – do rezervného  

                   fondu) – celý prebytok previesť do rezervného fondu. 

- návrh tvorby a čerpania peňažných fondov obce, 

 

 

ZÁVER 

 

Návrh záverečného účtu Obce Včelince za rok 2021 je spracovaný v súlade 

s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona. 

 

Návrh záverečného účtu Obce Včelince za rok 2021 v zmysle § 9 os. 2 zákona 

o obecnom zriadení a § 16 os 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol 

zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým. 

 

Obec v čase vypracovania tohto stanoviska ešte nemala overenú účtovnú závierku 

audítorom, avšak podľa § 19 ods.3 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov je lehota do 31.12.2022 

 

Účtovná závierka za rok 2021 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v z. n. p. Účtovná závierka za rok 2021 vyjadruje verne vo všetkých 
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významných súvislostiach finančnú situáciu Obce Včelince k 31.12.2021 a výsledok 

hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. 

 

V zmysle § 15 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zostatky  

peňažných fondov koncom roka neprepadajú. O použití peňažných fondov rozhoduje obecné 

zastupiteľstvo a zastupiteľstvo vyššieho územného celku. 

 

V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy 

odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce 

Včelince  za rok 2021 výrokom 

 

 

celoročné hospodárenie  schvaľuje bez výhrad. 

 

 

Vo Včelinciach , dňa   16.06.2022    

 

 

 

                                                                                                               Eva Czókolyová 
                                                                                                                                meno, priezvisko a podpis 

                hlavného kontrolóra               


