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Materiál obsahuje: 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečnému účtu Obce Kameničná a rozpočtovému 

hospodáreniu za rok 2021.  

  

 

 

Dôvodová správa: 

V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) hlavný kontrolór obce vypracúva 

odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho 

schválením v obecnom zastupiteľstve.   

  

 

 

Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 

A. Berie na vedomie 

1. Stanovisko HKO k návrhu Záverečného účtu Obce Kameničná  

za rok 2021. 

2. Že z výsledku rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu Obce 

Kameničná za rok 2021 nevyplýva povinnosť tvorby rezervného fondu.  

 

B. Schvaľuje 

1. Záverečný účet obce Kameničná za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez   

výhrad. 
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Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečnému účtu Obce 

Kameničná a rozpočtové hospodárenie   

za rok 2021 
V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predkladám stanovisko k návrhu 

Záverečného účtu obce Kameničná za rok 2021. 

Stanovisko k návrhu záverečného účtu (ďalej len „ZÚ“) je zamerané najmä na posúdenie súladu 

obsahu spracovaného návrhu ZÚ s príslušnými právnymi predpismi a na posúdenie súladu 

hospodárenia obce s príslušnými právnymi normami. Stanovisko k návrhu ZÚ za rok 2021 bolo 

spracované na základe vypracovaného materiálu „Návrh záverečného účtu Obce Kameničná 

a rozpočtové hospodárenie za rok 2021“ a ostatných dostupných materiálov:  

- Individuálna účtovná závierka obce k 31.12.2021.  

- Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 15. decembra 2020 č.199/2020. 

Pri spracovaní stanoviska k návrhu záverečného účtu (ďalej len „stanovisko“) som vychádzala 

z týchto pravidiel: 

 záverečný účet musí byť zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy, 

 záverečný účet obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo, táto kompetencia je výsostnou 

kompetenciou tohto orgánu obce, 

 pred schválením musí byť návrh záverečného účtu zverejnený zákonným spôsobom. 

Pri spracovaní stanoviska bolo preverené aj dodržanie zákonom stanovených podmienok 

spracovania a predkladania záverečného účtu obce podľa § 16 zákona č.583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy“): 

a) či obec na konci rozpočtového a účtovného roka finančne usporiadala svoje 

hospodárenie vrátane finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu, k vlastným zriadeným alebo 

založeným organizáciám, k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorým 

sa poskytli prostriedky z rozpočtu obce, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom 

VÚC; 

b)  či si obec splnila povinnosti podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a overila si účtovnú závierku audítorom; Povinnosť overenia účtovnej 

závierky audítorom určujú ustanovenia viacerých všeobecne záväzných právnych predpisov, 

konkrétne § 19 ods. 1 písm. c) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, § 9 ods. 4 zákona 

o obecnom zriadení, § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy;  

c) či záverečný účet obce obsahuje údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, 

bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových 

organizácií v ich pôsobnosti, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, 

údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a hodnotenie plnenia programov obce. 

 

http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3120678-3120708&f=2
http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3120678-3120708&f=2
http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3120682&f=2
http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3120682&f=2
http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2802296&f=2
http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=1898366&f=2
http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=1898366&f=2
http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3120682&f=2
http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3120604-3120607&f=2
http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3120604-3120607&f=2
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A. Východiská spracovania stanoviska k návrhu ZÚ 
Návrh ZÚ obce Kameničná za rok 2021 je predložený na prerokovanie  

do obecného zastupiteľstva v súlade s § 16 ods. 12 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v stanovenej lehote, t. j. do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.  

 

Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Návrh ZÚ obce Kameničná za rok 2021 je spracovaný v súlade so zákonom 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 

Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 

V zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení „Obec zverejní návrh 

rozpočtu obce a návrh záverečného účtu obce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného 

zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce; ustanovenia § 6 ods. 4 až 7 

platia rovnako.“ 

Bolo zistené, že návrh ZÚ bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce  

dňa 27. mája 2022  v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení. 

Týmto je splnená zákonná povinnosť, uložená ustanovením § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, v zmysle ktorej „Pred schválením sa návrh záverečného účtu 

obce a návrh záverečného účtu vyššieho územného celku predkladá na verejnú diskusiu podľa 

osobitného predpisu.“ 

Je potrebné spomenúť, že obec návrh záverečného účtu zverejňuje aj na elektronickej úradnej 

tabuli (CUET) podľa § 34 zákona č. 305/2013 Z. z.. Obec vykoná zverejnenie na elektronickej 

úradnej tabuli v rovnaký deň, ako zverejní návrh záverečného účtu na úradnej tabuli a na 

webovom sídle obce. Ak to z objektívnych dôvodov nie je možné, zverejní na elektronickej 

úradnej tabuli súčasne so zverejneným návrhom záverečného účtu aj informáciu o tom, kedy 

bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce. 

 

Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce 

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy je obec povinná dať si overiť účtovnú závierku a dodržiavanie ostatných povinností 

hospodárenia podľa osobitného predpisu (zákon č.431/2002 Z. z. o účtovníctve) audítorom. Ak 

audítor pri overovaní vyššie uvedených skutočností zistí porušenie zákonných povinností, má 

povinnosť tieto skutočnosti písomne oznámiť Ministerstvu financií SR; ministerstvo financií 

alebo ním poverený Úrad vládneho auditu je oprávnený tieto skutočnosti preveriť. 

Túto povinnosť zákon ukladá splniť do 31.12.2022.  

 

Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu 

Povinné náležitosti záverečného účtu podľa ustanovenia § 16 ods. 5 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú:  

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, ak nie sú obcou zverejnené iným spôsobom, 

f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, 

g) hodnotenie plnenia programov obce. 

http://www.epi.sk/zz/1990-369#f1898285
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3955603&f=3
http://www.epi.sk/zz/2004-583#f3120604
http://www.epi.sk/zz/2004-583#f3120556
http://www.epi.sk/zz/2004-583#f3120578
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Bolo zistené, že predložený návrh ZÚ obsahuje všetky zákonom stanovené povinné 

náležitosti.    

Novelou zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, t .j. zákonom č. 426/2013 Z. 

z. s účinnosťou od 1. januára 2014 bolo ustanovené, že obecné zastupiteľstvo obce do 2 000 

obyvateľov môže rozhodnúť o neuplatňovaní programovej štruktúry v rozpočte obce. 

Rozhodnutie Obecného zastupiteľstva Kameničná o neuplatňovaní programu obce v rozpočte 

obce na rok 2021 bolo prijaté uznesením č. 199 zo dňa 15.12.2020. 

Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa platnej rozpočtovej klasifikácie v súlade 

s Opatrením MF SR, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia 

rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších zmien, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní 

a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.  

B. Zostavenie návrhu záverečného účtu 

Obec pri zostavovaní návrhu ZÚ postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a po skončení roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne 

spracovala do ZÚ. V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy obec finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov 

k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám  - podnikateľom, 

ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu a finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.  

Rozpočtové hospodárenie obce v roku 2021 

 Rozpočet obce Kameničná na rok 2021 bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 

15. decembra 2020 uznesením č.199 ako vyrovnaný  v objeme 1 042 583,- eur.  

V súlade s ustanovením § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

bol rozpočet obce na rok 2021 zostavený v členení:  

a) Bežný rozpočet 

b) Kapitálový rozpočet 

c) Finančné operácie. 

V súlade s ustanovením § 12 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

obec sledovala v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa schváleného rozpočtu 

a v prípade potreby vykonala zmeny v rozpočte, najmä zvýšenie príjmov a výdavkov resp. 

úpravu v rámci schváleného rozpočtu, s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku 

koncu rozpočtového roka.  

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka zmenený trikrát. Zmeny 

schválilo obecné zastupiteľstvo rozpočtovými opatreniami. 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1027495&f=2
http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1027495&f=2
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Schválený rozpočet obce na rok 2021  

  

Schválený  

rozpočet  

Príjmy celkom 1 042 583 

z toho :  

Bežné príjmy 624 503 

Kapitálové príjmy 92 256 

Finančné príjmy 31 271 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 294 553 

Výdavky celkom 1 042 583 

z toho :  

Bežné výdavky 590 800 

Kapitálové výdavky 93 230 

Finančné výdavky 64 000 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 294 553 

Rozpočet  obce 0 

 

Z uvedených vyplýva, že obec plní zákonnú povinnosť ustanovenia § 14 ods. 4 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, a to, že obec vedie operatívnu evidenciu 

o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka.  

Upriamujem pozornosť na dodržanie ustanovenia § 14 ods. ods. 2 zákona č.583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý znie: „Príslušný orgán obce alebo 

orgán vyššieho územného celku vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 

rozpočtovými opatreniami, ...“ 
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Analýza hospodárenia obce v roku 2021  

 

Hospodárenie obce 

 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 1 123 316 

z toho : bežné príjmy obce  802 371 

             bežné príjmy RO 320 945 

Bežné výdavky spolu 1 082 204 

z toho : bežné výdavky  obce  761 135 

             bežné výdavky  RO 321069 

Bežný rozpočet +41 112 

Kapitálové  príjmy spolu 472 764 

z toho : kapitálové  príjmy obce  470 264 

             kapitálové  príjmy RO 2 500 

Kapitálové  výdavky spolu 187 782 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  185 282 

             kapitálové  výdavky  RO 2 500 

Kapitálový rozpočet  +284 982 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +326 094 

Vylúčenie z prebytku  -350 905 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -24 811 

Príjmy z finančných operácií 116 508 

Výdavky z finančných operácií 60 654 

Rozdiel finančných operácií +55 854 

PRÍJMY SPOLU   1 712 588 

VÝDAVKY SPOLU 1 330 640 

Hospodárenie obce  +381 948 

Vylúčenie z prebytku -350 905 

Upravené hospodárenie obce +31 043 
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Z analýzy hospodárenia vyplýva, že obec skončila rozpočtové hospodárenie v roku 2021 

nasledovne:  

a) V bežnom rozpočte dosiahla prebytok vo výške 41 112,- eur 

b) V kapitálovom rozpočte dosiahla prebytok vo výške  284 982,- eur 

c) Rozdiel medzi príjmami bežného a kapitálového rozpočtu a výdavkami bežného 

a kapitálového rozpočtu obce predstavuje prebytok vo výške 326 094,- eur. 

Príjmové finančné operácie ku koncu roka 2021 predstavovali 116 508,- eur. 

Výdavkové finančné operácie v roku 2021 predstavovali 60 654,- eur. 

Rozdiel finančných operácií je prebytok vo výške 55 854,- eur. 

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2021 (bez započítania finančných operácií) 

predstavuje prebytok vo výške 326 094,- eur (bez vylúčených účelovo viazaných finančných 

prostriedkov v sume 350 905,- eur).  

Ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom, nevyčerpané účelovo 

určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, rozpočtu EÚ 

alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby 

peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

z tohto prebytku vylučujú. 

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky obce prevedie na osobitný účet a v nasledujúcich 

rozpočtových rokoch ich zaradí do rozpočtu obce ako príjmovú finančnú operáciu. Použitie 

prostriedkov na určený účel je výdavkom rozpočtu obce v nasledujúcich rozpočtových rokoch.  

Po vylúčení účelovo určených prostriedkov predstavuje hospodárenie obce Kameničná za rok 

2021 schodok vo výške -24 811,-eur.   

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu.  

Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je prebytok kapitálového rozpočtu.  

Bilancia finančných operácií je kladný zostatok z finančných operácií.   

Schodok rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) (z bežného a kapitálového rozpočtu) obec v 

priebehu roka financuje predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo 

z návratných zdrojov financovania; tento spôsob financovania schodku rozpočtu obecné 

zastupiteľstvo potvrdzuje pri prerokúvaní záverečného účtu obce. 

 Plnenie príjmovej časti rozpočtu 

Z rozpočtovaných celkových príjmov vo výške 1 701 233,- eur v členení  bežné 

príjmy 1 112 086,- eur, kapitálové príjmy 472 764,- eur príjmové finančné operácie 116 383,- 

eur bola skutočnosť k 31.12.2021 v sume 1 700 196,- eur, čo predstavuje 99,94 % plnenie 

v porovnaní so schváleným rozpočtom po poslednej zmene. 

Príjmy bežného rozpočtu boli naplnené vo výške 1 111 048,- eur predstavuje k 31.12.2021 

99,91 % plnenie v porovnaní so schváleným rozpočtom po poslednej zmene.  

 

https://www.epi.sk/zz/2004-583#f3120605
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Bežné príjmy zahŕňajú najmä daňové príjmy. Z daňových príjmov tvorí významnú časť 

príjmovej časti rozpočtu obce výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, tento 

príjem predstavuje v roku 2021 sumu vo výške 592 764,- eur, čo predstavuje sumu vyššiu 

o 47 381,- eur než v roku 2020. 

Z rozpočtovaných daňových príjmov z dane nehnuteľností vybrala obce v roku 2021 sumu vo 

výške 92 987,- eur a z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sumu vo výške 

41 357,-eur.   

K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky za dane z nehnuteľností vo výške 30 397,-eur za 

poplatok za KO vo výške 28 564,- eur.  

Z nedaňových príjmov  bola skutočnosť k 31.12.2021 v o výške 156 248,-eur, uvedený príjem 

predstavuje najmä príjem z prenajatých pozemkov vo výške 2 471,- eur, z prenajatých budov, 

priestorov a objektov v sume 88 870,- eur, z prenajatých strojov vo výške 665,-eur a z predaja 

služieb vo výške 47 138,-eur.  

Uvedené sumy svedčia o tom, že obec dobre hospodári so svojim majetkom.  

Ďalšia časť príjmov rozpočtu bola naplnená z príjmov z grantov  a transferov, v celkovej výške 

225 517,- eur, boli to príjmy z dotácií na školstvo, register obyvateľov, matriku, na projekty 

z úradu práce, z krajského školského úradu, na Covid testovanie, na dobrovoľnú požiarnu 

ochranu a ďalšie. Uvedené prostriedky sú účelovo určené, t. j. môžu sa využiť iba na určený 

účel a obec je povinná vykonať v stanovenom termíne ich vyúčtovanie.   

Príjmy kapitálového rozpočtu boli naplnené vo výške 472 764,- eur, z toho dotácia 

z Ministerstva ŽP SR na Vodozádržné opatrenia vo výške 75 192,80 eur, z environmentálneho 

fondu na projekt „Zvyšovanie energet. účinnosti KD“ vo výške 338 830,-eur a z predaja 

pozemkov vo výške 58 741,-eur.    

Príjmové finančné operácie boli vo výške 116 383,- eur.    

Rozpočet obce obsahuje aj informácie o plnení rozpočtu rozpočtových organizácií s právnou  

subjektivitou, Základnej školy s materskou školou Gyulu Lőrincza.  

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou v celkovej výške  

320 945,- eur z toho: 

Základná škola                                158 138,– eur 

Materská škola                                  97 144,– eur 

Školský klub                                     14 163,– eur 

Školská jedáleň                                 45 766,– eur  

Výdajná školská jedáleň                     5 734,– eur 

Kapitálové príjmy boli k 31.12.2021 vo výške 2 500,-eur a príjmové finančné operácie boli 

k 31.12.2021 vo výške 124,- eur.  
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Plnenie výdavkovej časti rozpočtu 

Medzi významné položky bežných výdavkov patria:  

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 208 629,- eur. Patria 

sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu a prenesených kompetencií. 

- Poistné a príspevok do poisťovní  v sume 87 098,-eur.  

- Tovary a služby v sume 434 612,- eur. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk 

obecného úradu, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná 

a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. 

- Bežné transfery  v sume 18 411,-eur.  

- Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými 

finančnými výpomocami v sume 12 385,-eur.   

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 524 112,- eur bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume  185 282,- eur, čo predstavuje  35,35 % čerpanie.  

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 60 654,- eur bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 60 654,- eur, čo predstavuje  100 % čerpanie. (ŠFRB úver na nájomné byty t. j. 18 bj., 

14 bj., 2 x 5 bj, ,   úver OTP -  kúpa rod. Domu Balvany 607 a Polyfunkčný objekt). 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou vo 

výške 334 603,– eur bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 v sume 333 115,– eur nasledovne:   

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola                               158 138,– eur 

Materská škola                                  97 144,– eur 

Školský klub                                     14 163,– eur 

Školská jedáleň                                  45 890,– eur 

Výdajná školská jedáleň                     5 734,- eur 

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: 

Školská jedáleň  2 500,-eur.  
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Bilancia aktív a pasív 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k 01.01.2021 v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Majetok spolu 3 385 929,12 3 549 831,45 

Neobežný majetok spolu 2 385 965,72 2 321 711,79 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 2 291 162,51 2 226 908,58 

Dlhodobý finančný majetok 94 803,21 94 803,21 

Obežný majetok spolu 999 251,55 1 227 374,87 

z toho :   

Zásoby 0  

Zúčtovanie medzi subjektami VS 538 334,14 487 197,33 

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  134 473,77 138 877,31 

Finančné účty  326 443,64 601 310,33 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  711,85 744,69 

 

V tejto časti záverečného účtu je zhodnotená finančná a majetková pozícia obce s osobitným 

zameraním na rozbor stavu a vývoja pohľadávok a záväzkov, z toho osobitne pohľadávok a 

záväzkov po lehote splatnosti. 

Celková hodnota majetku obce k 31.12.2021 bola 3 549 831,45 eur čo predstavuje zvýšenie 

oproti roku 2020 o 163 902,-eur.   

Najvyšší podiel na hodnote majetku obce má dlhodobý hmotný majetok v hodnote 

2 226 908,58 eur.   
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Bilancia pohľadávok 

Zo záverečného účtu  a súvahy obce k 31.12.2021 vyplýva, že obec eviduje krátkodobé 

pohľadávky spolu vo výške 138 877,31 eur, z toho:  

Oproti roku 2020 je stav krátkodobých pohľadávok k 31.12.2021 vyšší o 4 403,54 eur.  

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 3 385 929,12 3 549 831,45 

Vlastné imanie  1 285 420,69 1 240 258,77 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  -87 109,21 -45 154,74 

Záväzky 1 451 357,16 1 543 398,53 

z toho :   

Rezervy  1 600,00 1 600,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé záväzky 1 040 054,43 997 975,85 

Krátkodobé záväzky 157 759,27 124 364,27 

Bankové úvery a výpomoci 98 328,24 78 528,24 

Časové rozlíšenie 649 151,27 766 174,15 

 

Bilancia záväzkov 

Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám                                                        48 441,24        EUR 

- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)                     993 560,21        EUR 

- voči dodávateľom                                            46 431,16        EUR 

- voči štátnemu rozpočtu                                     340 930,17        EUR 

      -  voči zamestnancom                                          14 094,74         EUR 

  - voči poisťovniam                                                  9 919,39        EUR                              

- voči daňovému úradu                                            2 880,06   EUR 
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Obec uzatvorila nasledovné zmluvy:   

v roku 2008 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky,  dlhodobý s dobou splatnosti do r. 

2038, splátky úveru a úrokov sú mesačné,  

v roku 2010 Zmluvu o úvere na výstavbu 14 bj,  dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2040, 

splátky úveru a úrokov sú mesačné,   

v roku 2017 Zmluvu o úvere na kúpu 2x5 bj,  dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2057, splátky 

úveru a úrokov sú mesačné.  

V roku 2018 obec uzatvorila zmluvu o úvere s OTP bankou na refinancovanie dvoch úverov 

na predčasné splatenie úveru z VÚB a SZRB.   

V roku 2020 uzatvorila s Ministerstvom financií SR Zmluvu o návratnej finančnej výpomoci  

na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických 

osôb v r. 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID 19, dlhodobý s dobou splatnosti do r. 

2027. 

Poskyt

ovateľ 

úveru 

Účel Výška 

prijatého 

úveru 

Výška 

úroku 

Zostatok 

k 31.12.2020 

Splatnosť 

 

ŠFRB 18 bj 589 645,15 €         1 % 355 589,06 22.01.2038 

ŠFRB 14 bj 457 200,00 €         1 % 299 681,76 08.06.2040 

ŠFRB 2x5 BJ 362 290,00 € 1 % 331 677,75 14.12.2057 

OTP RD BA+Polyf.objekt 141 041,00 €  Var. 0,9 % 48 441,24 31.12.2024 

MF SR výkon samospr. pôs. 30 087,00 0 30 087,00 31.10.2027 

 

Splátky úverov a úrokov sú mesačné a riadne a včas splácané.  

Nesplatený záväzok na mzdy a odvody za mesiac december 2021 boli uhradené v mesiaci 

január 2022.  
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Výpočet dlhu obce Kameničná k 31.12.2021 (pravidlo 60 %)  

P.č. Text 

zostatok  

k 31.12.2021 v Eur 

1. FIN 5-04 stl.4 1 153 475,07 

2. FIN 6-04 r.13, stl1 0 

3.  FIN 6-04 r.6 a 7, stl.1 986 948,57 

 4. FIN 6-04 r.8, stl1 986 948,57 

Zdroj: výkazy FIN 5-04 a 6-04  

Skutočné bežné príjmy Obce Kameničná k 31.12.2020 ...............  1 002 535,32 Eur 

Pomer dlhu k bežným príjmom v % = (celková suma dlhu / úhrn bežných príjmov za 

predchádzajúci rozpočtový rok) x 100 (pravidlo 60 %) 

Výpočet dlhu obce: 

1 153 475,07 + 0 -986 948,57 = 166 526,50 : 1 002 535,32 x 100 = 16,6 % 

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, 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.  

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. k 31.12.2021 je splnená.  
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Výpočet dlhovej služby obce k 31.12.2021 (pravidlo 25%) 

Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:  1 002 535,32 

- skutočné bežné príjmy obce   

- skutočné bežné príjmy RO   

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020  

Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- tuz.bežné gr a tr. a zahr.bežné gr. v EKRK 311+312 225 516,62 

- EKRK 331 0 

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2020  

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020  777 018,70 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- kateg. 650 12 385,- 

- výdavkové fin.operácie kateg. 820 60 653,62 

  

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021 73 038,62 

 

Pomer dlhovej služby k bežným príjmom v % = (celková suma splátok istiny a úrokov / úhrn 

bežných príjmov za predch. rozpočtový rok) x 100 (pravidlo 25 %) 

Z úhrnu bežných príjmov pre výpočet dlhovej služby sa odpočítavajú prijaté bežné granty 

(EKRK 311), tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy (EKRK 312) a zahraničné 

bežné granty (EKRK 331) z toho dôvodu, že tieto sú určené na financovanie špecifických 

výdavkov a nie na splácanie návratných zdrojov.  

Výpočet: 73 038,62 : 777 018,70 = 0,094 x 100 = 9,4 % 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. k 31.12.2021 je splnená.  
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Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou 

zverejnené iným spôsobom 

Obec v roku 2021 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 8/2008 o dotáciách, právnickým 

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

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 

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 - 

Telovýchovná jednota AGRO  Kameničná 8 000,– € 8 000,-- € 0 

Karate klub Kameničná 3 400,– € 3 400,– € 0 

Dobrovoľný. Hasičský zbor Kameničná 0 0 0 

Klub dôchodcov – ZO JDS Kameničná 0 0 0 

CSEMADOK Kameničná 800,– €   800,– € 0 

Poľovnícke združenie Kameničná  800,-- €   800,-- € 0 

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

č.8/2008 o dotáciách.  

 

Hodnotenie programov obce 

Novelou zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, s účinnosťou od 1. januára 

2014 bolo ustanovené, že obecné zastupiteľstvo obce do 2 000 obyvateľov môže rozhodnúť o 

neuplatňovaní programovej štruktúry v rozpočte obce. Rozhodnutie Obecného zastupiteľstva 

Kameničná o neuplatňovaní programu obce v rozpočte obce na rok 2021 bolo prijaté uznesením 

č. 199 zo dňa 15.12.2020.  

 

Prehľad o peňažných fondoch obce 

Obec má oprávnenie vytvárať peňažné fondy, zdrojmi ktorých sú najmä prebytok 

rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok, zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení, zostatky 

peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných 

operácií. 

https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3120556&f=2
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Obec má povinnosť vytvoriť rezervný fond – tvorbu a použitie prostriedkov rezervného fondu 

ustanovuje § 15 ods. 1 až 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Zostatky peňažných fondov koncom roka neprepadajú. Ide o zásadný rozdiel medzi 

rozpočtovým a fondovým hospodárením. Finančné prostriedky ostávajú na účtoch peňažných 

fondov, kumulujú sa. 

Rozhodovanie o použití peňažných fondov je zverené výlučne zastupiteľstvu. O tvorbe a použití 

peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo, a to spravidla pri schvaľovaní záverečného 

účtu.  

 

- Obec Kameničná eviduje na účte rezervného fondu k 31.12.2021 sumu 21 769,85,-eur.  

- Zostatky fondu prevádzky, údržby a opráv  

18 b.j. suma vo výške .......38 483,19 eur 

14 b.j. suma vo výške .......26 286,30 eur 

2 x 5 b.j. suma vo výške .....8 843,86 eur. 

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z. 

z. v znení neskorších predpisov.  

- Na účte sociálneho fondu eviduje obec k 31.12.2021 sumu vo výške 2 246,06 eur.  

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

Návrh na použitie prebytku resp. vyfinancovanie schodku rozpočtu  

O použití prebytku rozpočtu obce, resp. o financovaní schodku rozpočtu obce rozhoduje 

obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu, z tohto dôvodu má záverečný účet 

obsahovať aj návrh na použitie prebytku rozpočtu, resp. financovanie schodku rozpočtu. 

Prebytok rozpočtu alebo schodok rozpočtu obec zisťuje po zúčtovaní 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 o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi 

príjmami a výdavkami rozpočtu obce, schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi 

príjmami a výdavkami rozpočtu obce, pričom pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa 

rozumie súčet bežných a kapitálových príjmov a súčet bežných a kapitálových výdavkov. 

Súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie; zákon o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy zadefinoval spôsob zisťovania prebytku/schodku rozpočtu 

obce a z príjmov a výdavkov rozpočtu vylúčil finančné operácie.  

Obec po finančnom usporiadaní svojho rozpočtového hospodárenia vrátane finančných 

vzťahov zostaví bilanciu svojho rozpočtového hospodárenia, bilanciu svojich príjmov a 

výdavkov vrátane príjmov a výdavkov svojich rozpočtových organizácií. Na základe bilancie 

rozpočtového hospodárenia – porovnania celkových príjmov a výdavkov svojho rozpočtu – 

obec zistí, ako v príslušnom rozpočtovom roku hospodárili, zistí výsledok rozpočtového 

hospodárenia – prebytok alebo schodok. 

Z prebytku rozpočtu obce sa pri jeho usporiadaní podľa § 16 ods. 6 zákona o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vylučujú nevyčerpané účelovo určené 

prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu 

EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré obec v nasledujúcich rokoch môže použiť.  

https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3098523-3098532&f=3
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3098250&f=3
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3098251&f=3
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3120605-3120606&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3120605-3120606&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1021871&f=3
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1021871&f=3
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3120695&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3120695&f=2
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Tieto nevyčerpané prostriedky prevedie obec na osobitný účet a v nasledujúcich rozpočtových 

rokoch ich prostredníctvom príjmovej finančnej operácie zaradí v rozsahu ich použitia na 

stanovený účel do výdavkov príslušného rozpočtu obce. 

Obec zistený schodok rozpočtu financuje predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších 

peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania. 

 

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

a b) zákona č. 583/2004 Z. z. je prebytok rozpočtu obce (bežného a kapitálového) vo výške   

+ 326 094,- eur.   

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

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

sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 

3 písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume 343 134,69 eur, a to na :  

- stravné pre deti ZŠ a MŠ v sume 4 246,30 eur 

- SODB v sume 58,39 eur 

- Rekonštrukcia MKS – Zvýšenie energetickej účinnosti KD v sume 338 830,00 eur 

b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 

ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

v z.n.p. v sume 7 770,-eur.  

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona 

č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

Takto upravené hospodárenie obce Kameničná k 31.12.2021 je schodok vo výške -24 811,-

eur. 

Navrhujem obecnému zastupiteľstvu v Kameničnej pri prerokúvaní záverečného účtu obce 

za rok 2021  potvrdiť spôsob financovania schodku rozpočtu z prostriedkov rezervného fondu 

obce alebo z návratných zdrojov financovania.  

 

Záver 

Obec Kameničná v roku 2021 hospodárila podľa pravidiel zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a schváleného rozpočtu. Údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne 

spracovala do ZÚ. Návrh ZÚ obce Kameničná za rok 2021 je spracovaný v súlade s príslušnými 

ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  

Odporúčam Obecnému zastupiteľstvu v Kameničnej uzatvoriť prerokovanie návrhu ZÚ 

Obce Kameničná za rok 2021 schválením ZÚ s výrokom „celoročné hospodárenie bez 

výhrad“.  

V Dedine Mládeže, dňa 7. júna 2022 

 

JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová 

HKO Kameničná  


