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1. Návrh na uznesenie  

 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu:  

 

 

Berie na vedomie:  

 
Odborné stanovisko  hlavného kontrolóra obce k  návrhu záverečného účtu obce  Sokoľ za 

rok 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôvodová správa 

 

 

V zmysle § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov je úlohou hlavného kontrolóra obce vypracúvať odborné stanoviská k 

návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom 

zastupiteľstve.  
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Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Sokoľ za rok 2021 

 
V súlade s §18 f zák. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

predkladám 

 

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

 

 Záverečným účtom obce rozumieme súhrnné spracovanie údajov 

charakterizujúcich rozpočtové hospodárenie obce za príslušný kalendárny rok, ktorého 

povinnosť zostavenia určuje § 16 zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách 

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

 Odborné stanovisko k danej problematike – ako  hlavná kontrolórka – predkladám 

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

neskorších predpisov. 

 Odborné stanovisko som spracovala  na základe predloženého návrhu záverečného 

účtu Obce Sokoľ a rozpočtového hospodárenia za rok 2021, ktorého obsahom je: 

 
1. Rozpočet obce na rok 2021 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 

 

4. Použitie prebytku / vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2021 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného 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 osobám a fyzickým osobám - 

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

 

9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: 

a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

 

Obec je samostatný, územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 

právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s 

vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.  

    Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce bol rozpočet obce na rok 2021.  Obec 

v roku 2021 zostavila rozpočet podľa  ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. 
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o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších právnych predpisov. 

 

 Po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne 

spracovala do záverečného účtu obce. Záverečný účet je obec povinná zostavovať v 

predpísanej skladbe v zmysle § 16, Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 

v zmysle § 20, Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.  

 

Účelom a cieľom tohto stanoviska je odborné posúdenie všetkých tých aspektov 

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

Jednotlivé jeho kroky možno zostaviť do nasledovnej postupnosti: 

 

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

zriadení v znení neskorších predpisov predkladám k záverečnému účtu a k finančnému 

usporiadaniu obce Sokoľ pred jeho schválením (ďalej len záverečnému účtu) po jeho 

preverení s účtovnou závierkou obce Sokoľ a normatívnymi právnymi aktmi nasledovné 

stanovisko: 

Záverečný účet bol spracovaný v súlade s členením podľa ustanovenia § 16 ods. 5 

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy), podľa ktorého obsahuje údaje o plnení rozpočtu, bilanciu 

aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkovej  organizácie 

zriadenej obcou, prehľad poskytnutých dotácií, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej 

činnosti a hodnotenie plnenia programov obce. 

  

 

PLNENIE ROZPOČTU OBCE SOKOĽ 

 

Záverečný účet obsahuje plnenie rozpočtu obce Sokoľ v členení v súlade s ustanovením  § 10 

ods. 3 písm. a) až c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet obce 

Sokoľ bol v roku 2021 nebol upravený zmenami rozpočtu,  Uznesenie č. 188/2020. Celkový  

rozpočet na rok 2021 predstavoval 648 884,86 EUR  v príjmovej a 609 382,82 vo výdavkovej 

časti. 

 

 

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV 

 

 Príjmy obce Sokoľ k 31.12.2021 výšku 648 884,86 EUR, čo je  o 88 573,86 EUR viac 

ako bol upravený rozpočet. Bežné príjmy (584 930,34EUR) boli plnené (oproti upravenému 

rozpočtu v sume 445 311,00 EUR). V bežných príjmoch sú tradične najväčšou oblasťou 

daňové príjmy, ktoré k 31.12.2021 dosiahli výšku 429 716,17 EUR. Podielové dane 

a poplatky predstavovali výšku celkom 363 110,03 EUR. Významnou položkou v daňových 

príjmoch je podiel výnosu z dane z príjmov fyzických osôb. V nedaňových príjmoch figurujú 

najmä príjmy za administratívne poplatky a iné poplatky a platby a príjmy z nájmu. 

 

Kapitálové príjmy boli v celkovej výške 5360,80 EUR.  

Z rozpočtovaných  15 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 5360,80 EUR, čo 

predstavuje 35,73 % plnenie. Jedná sa o príjem za predaj pozemkov. Obec mala príjem za 

prebytočný majetok a granty z KSK. 
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Ďalší príjem tvorili granty a transfery vo výške 3000 €. 

 

Príjmové finančné operácie v celkovej sume 42 761,83 EUR predstavovali v roku 2021 najmä 

návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon  samosprávnych 

funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2021 v dôsledku pandémie 

ochorenia COVID-19. 

 

V roku 2021 bolo schválené čerpanie prostriedkov z rezervného fondu. Z dôvodu pokrytia 

nákladov na kapitálové výdaje  a výdaje na splátky úverov z bežných príjmov nebolo 

potrebné použiť rezervný fond. Obec prijala bezúročnú finančnú výpomoc zo štátneho 

rozpočtu vo výške výpadku podielových daní, ktorá sa bude splácať o štyri roky po dobu 

troch rokov. 

 

 

PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV  

 

Čerpanie výdavkov k 31.12.2021 dosiahlo objem 474 620,14 EUR, čo je o 43 675,14 EUR 

viac ako bol upravovaný rozpočet.. Najväčšiu položku výdavkovej časti rozpočtu tvoria bežné 

výdavky.  

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Náklady na mzdy celkom za všetky strediská boli 195 986,9 predstavuje 121,15% 

z narozpočtovaných 161 770,00 € a odvody 66265,27 z rozpočtovaných 48 000,00.  Patria 

sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, kontrolóra obce, pracovníkov ZŠ, pracovníkov 

MŠ,  pracovníkov školskej jedálne, odmeny poslancom, odmeny členom komisie pri konaní 

volieb, dohody. Mzdy  pracovníkov, ktorí pracujú na základe projektov cez ÚPSVaR a ich 

mzdy sú refundované.  

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Poistné boli čerpané vo výške  66 265,27  z rozpočtovaných  48 000 €,  čo predstavuje 138,05 

%. Poistné  pracovníkov, ktorí pracujú na základe projektov cez ÚPSVaR a ich mzdy sú 

refundované. 

 

Tovary a služby 

Náklady na tovary boli rozpočtované vo výške 210 395,00 € a čerpanie bolo vo výške 196 

263,63 € čo predstavuje 93,28 %. Jedná sa o zabezpečenie materiálov a tovarov potrebných 

pre chod obce a školstva, náklady na energie na prevádzkové náklady. Ide o prevádzkové 

výdavky všetkých stredísk, služby, údržba, opravy. 

 

Bežné transfery 

Bežné transfery boli poskytnuté vo výške 12 393,00 €, čo predstavuje 88,52%  z  

rozpočtovaných 14 000,00  €. 

 

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

finančnými výpomocami 

Ďalšie náklady boli vynaložené na splácanie úrokov:  

Obec má úver zo ŠFRB s 1% úrokom. V roku 2021 obec zaplatila úrok vo výške 4390,73 

EUR.  
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Kapitálové výdavky boli čerpané v rozpočtovom roku 2021 v sume 114 168,69 EUR,  pričom 

najväčší objem výdavkov predstavujú výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu.  

Výdavkové finančné operácie z rozpočtovaných 19 200 EUR na splácanie istiny 

z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 20 539,99 EUR, čo 

predstavuje 106,98 %. 

 

Konečný stav úveru k 31.12.2021: 

1. Štátny fond rozvoja bývania           421 651,19 € 

 

 

AKTÍVA A PASÍVA, PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU 

 

 

Zložky majetku obce Sokoľ uvedené v textovej časti záverečného účtu sú 

skoncipované prehľadne a usporiadane.  

Obec Sokoľ v roku 2021, tak ako i v predošlých rozpočtových rokoch,  neposkytla 

žiadne záruky. 

Pravidelne sa stanovisko k záverečnému účtu venuje i oblasti pohľadávok a záväzkov. Pri 

porovnaní textovej a tabuľkovej časti záverečného účtu s poznámkami k účtovnej závierke 

neboli zistené nedostatky..  

Do celkovej sumy dlhu sa v zmysle ustanovenia § 17 ods. 7 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy započítavajú návratné zdroje financovania (najmä úvery 

a pôžička z Audiovizuálneho fondu). 

 

Ďalšie náklady boli vynaložené na splácanie úrokov:  

Obec má úver zo ŠFRB s 1% úrokom. V roku 2021 obec zaplatila úrok vo výške 4390,73 €.   

 

 

HOSPODÁRENIE ORGANIZÁCIÍ ZRIADENÝCH A ZALOŽENÝCH OBCOU 

SOKOĽ 

 

Záverečný účet obce Sokoľ zahŕňa aj hospodárenie a finančné vzťahy k založeným 

právnickým osobám a zriadeným rozpočtovým organizáciám a príspevkovej organizácii, čo je 

v súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  

  

 

 

V roku 2021 obec Sokoľ nevykonávala podnikateľskú činnosť. 

 

 

PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH 
 

 

V zmysle § 16 ods. 5 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je 

povinnosťou, aby záverečný účet obsahoval i  prehľad o poskytnutých dotáciách podľa              

§ 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú zverejnené iným spôsobom. 

V prostredí obce sa dotácie právnických osobám a fyzických osobám – podnikateľom riadne 

uverejňujú na webovom sídle. Ostatné účelové dotácie, ktoré neboli súčasťou uvedeného 

prehľadu na webovom sídle, sú prehľadne uverejnené v záverečnom účte. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/583/20190101#paragraf-7.odsek-4
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VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 

 

        

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2021 

  

Bežné  príjmy spolu 584930,34 

z toho : bežné príjmy obce  584930,34 

  

Bežné výdavky spolu 474620,14 

z toho : bežné výdavky  obce         474620,14 

  

Bežný rozpočet 110310,2 

  

Kapitálové  príjmy spolu 5360,8 

z toho : kapitálové  príjmy obce  5360,8 

               

Kapitálové  výdavky spolu 114168,69 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  114168,69 

               

Kapitálový rozpočet  -108807,89 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 1502,31 

Vylúčenie z prebytku   

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového 

rozpočtu 
 

Príjmy z finančných operácií 58593,72 

Výdavky z finančných operácií 20593,99 

Rozdiel finančných operácií 37999,73 

Príjmy spolu  

 (bežné,kapitálové,fin.operácie  príjmové) 

648884,86 

VÝDAVKY SPOLU 

(bežné,kapitálové,fin.operácie  výdavkové) 

609382,82 

Hospodárenie obce  39502,04 

Vylúčenie z prebytku 1673,7 

Upravené hospodárenie obce 37828,34 

 

Varianty riešenia hospodárenia obcí:  

 

  

Prebytok rozpočtu v sume 37828,34 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený- znížený 

o prostriedky –nevyčerpaná dotácia na stravu MŠ v sume 1673,7EUR   navrhujeme použiť 

na:   

 

1. tvorbu rezervného fondu vo výške     3616,00 .- EUR 
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2. vykrytie výdavkov v bežnom, kapitálovom rozpočte na rok 2022   32538,64 .-EUR        

   

z upraveného hospodárenia obce                       36 154,64.- 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 :  

 

Prostriedky z nevyčerpanej dotácie vo výške 1673,7 €   

 

Obec dosiahla prebytok hospodárenia  vo výške 37828,34 €.  Obec Sokoľ v roku 2021,  

ako aj ďalšie roky,  konsoliduje so ŠR a so subjektmi verejnej správy .V roku 2021 obec 

nakladala s finančným prostriedkami obce hospodárne. Pri  obstaraní tovarov a služieb 

postupovala v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Obec na obstaranie 

kapitálových aktív použila prostriedky z bežných príjmov a z fondu rezerv.  Obec má 

poskytnutý úver zo ŠFRB na dobu 30 rokov s 1% úrokom.  

 

 

Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 

 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z. z. Rezervný fond sa vedie na 

samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné 

zastupiteľstvo. Sociálny fond tvorí obec mesačne v súlade so schválenou smernicou 

o tvorbe a čerpaní prostriedkov sociálneho fondu. 

 

             

Fond rezervný Tvorba + Použitie - Suma v EUR 

KZ k 31.12.2016   85309,56       

KZ k 31.12.2017 11501,6  96811,16 

KZ k 31.12.2018 55518,3  152329,46 

KZ k 31.12.2019 75500,18  227829,64 

KZ k 31.12.2020 8322,00  236151,64 

KZ k 31.12.2021 4105,00 42761,83 197494,81 

Sociálny fond    

KZ 2018 1153,47 507,76 645,71 

KZ 2019 1642,87 1695,75 592,83 

KZ 2020  1712,18 1668,76 636,25 

KZ 2021 1979,02 2047,50 567,77 
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ZÁVER 

 

 

Súčasťou prebytku rozpočtu nie sú (v súlade so zákonom) nevyčerpané prostriedky, 

ktoré sa z prebytku  rozpočtu vylučujú a sú prevedené na samostatný účet.  Možno uviesť, že 

ich zapojenie do rozpočtu roka 2021 sa realizuje ako príjmová finančná operácia.  

Zostavením záverečného účtu a jeho predložením na júnové rokovanie obecného 

zastupiteľstva je dodržaná podmienka v zmysle § 16 ods. 12 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého návrh záverečného účtu obec a vyšší územný 

celok sú povinní prerokovať najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. 

 

V súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov bol záverečný účet pred jeho schválením zverejnený dňa 22.05.2022 na 

úradnej tabuli a webovom sídle obce Sokoľ.  

 

Na základe správnosti výpočtu výsledku hospodárenia obce Sokoľ a jeho zákonnosti 

odporúčam Obecnému zastupiteľstvu Obce Sokoľ podľa ustanovenia  § 16 ods. 10 písm. a) 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam 

 

schváliť 

 

celoročné hospodárenie obce Sokoľ za rok 2021 bez výhrad 

 

a 

 

potvrdiť 

 

použitie prostriedkov peňažných účelových fondov obce Sokoľ a návratných zdrojov 

financovania v roku 2021 podľa ich účelu. 

 

 
 
 

 

                                                                                                  JUDr. Svetlana Pavliková, PhD. 

V Sokoli dňa    30.05.2022           hlavný kontrolór 
 

 

 

 

 

 

 
 


